PRAVIDLÁ SZC
ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 10.06.2021
(úprava z 04.06.2021)

ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
CYKLISTIKY
Kapitola I LICENČNÝ PORIADOK
§ 2 Kategórie pretekárov
Muži
1.1.036 Mládežnícke kategórie
Tieto kategórie zahŕňajú pretekárov vo veku 16 rokov a mladších a
sú kontrolované národnými federáciami, okrem článku 1.1.035, ktorý sa
týka BMX Para-cyklistiky.
Juniori (MJ: Muži Junior)
Táto kategória zahŕňa na pretekárov vo veku 17 a 18 rokov.
Under 23 (MU: Muži do 23 rokov)
Táto kategória zahŕňa pretekárov vo veku od 19 do 22 rokov.
Pretekár v tomto veku, ktorý je členom UCI WorldTímu je pokladaný de
facto ako elite.
Ak takýto pretekár, ktorý má stále menej ako 23 rokov, prestane patriť do
UCI WorldTímu, čo ho virtuálne zaraďuje do kategórie elite, bude
rekvalifikovaný do kategórie Under 23.
Elite (ME: Muži Elite)
Táto kategória zahŕňa pretekárov vo veku 23 rokov a starších.
Masters (MM: Muži Masters)
Pokiaľ predpisy UCI neustanovujú inak, táto kategória zahŕňa pretekárov
vo veku 30 rokov a starších, ktorí si vybrali tento status. Výber statusu
masters nie je umožnený pretekárom patriacim do tímu registrovaného
na UCI.
Para-cyklisti
Táto
kategória
zahŕňa
pretekárov
s postihnutím,
ako
je
špecifikované systémom funkčnej klasifikácie UCI popísanej v časti 16,
kapitola V. Para-cyklistom môže alebo nemusí, zo zdravotných
a bezpečnostných dôvodov, byť vystavená dodatočná kategória ku
súčasného zoznamu, a to na
základe
procedúry
ustanovujúcej
integrácie. Toto závisí od stupňa a podstaty postihnutia.
(text upravený 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 25.06.07; 1.07.13; 1.01.19; 10.06.21).
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Ženy
1.1.037 Mládežnícke kategórie
Tieto kategórie poukazujú na pretekárky vo veku 16 rokov a mladšie a sú
kontrolované národnými federáciami, okrem článku 1.1.035, čo sa týka
BMX a Para-cyklistiky.
Juniori (WJ: Ženy Juniorky)
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku 17 a 18 rokov.
Under 23 (WU: Ženy do 23 rokov)
Ak nie je v pravidlách UCI stanovené inak, táto kategória zahŕňa
pretekárky vo veku od 19 do 22 rokov.
Elite (WE: Ženy Elite)
Táto kategória poukazuje na pretekárky vo veku23 rokov a staršie.
Masters (WM: Ženy Masters)
Pokiaľ predpisy UCI neustanovujú inak, táto kategória zahŕňa pretekárky
vo veku 30 rokov a staršie, ktoré si vybrali tento status. Výber statusu
masters nie je umožnený pretekárkam patriacim do tímu registrovaného
na UCI.
Para-cyklistky
Táto kategória poukazuje na pretekárky s postihnutím, ako je
špecifikované systémom funkčnej klasifikácie UCI popísanej v časti 16,
kapitola V. Para-cyklistkám môže alebo nemusí, zo zdravotných
a bezpečnostných dôvodov, byť vystavená dodatočná kategória ku
súčasnému zoznamu, a to na základe procedúry ustanovujúcej
integrácie. Toto závisí od stupňa a podstaty postihnutia.
(text upravený 1.01.03; 15.10.04; 25.06.07; 1.07.13, 1.01.17; 1.01.19; 10.06.21).

§ 4 Rozhodcovia
1.1.064

Aktívna kariéra medzinárodného rozhodcu a elite národného rozhodcu
končí 31. decembra v roku, v ktorom dovŕši 70 rokov.
Avšak, pre sálovú cyklistiku, kariéra medzinárodného rozhodcu končí
31. decembra v roku, v ktorom dovŕši 65 rokov.
(text upravený1.01.07; 1.02.11; 1.10.11; 8.02.21; 10.06.21).
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DRÁHA

Pozícia

Delegovaný

Olympijské hry,
Majstrovstvá
Sveta Elite a Junior

UCI
Hlavný rozhodca

Sekretár

Štartér

Arbiter

Dodatoční rozhodca
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UCI
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1
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1*
-

1*

1*

1

-

13***

Národné
Majstrovstvá

C2

-

3

NF
NF

C1

-

UCI

UCI
Člen

Kontinent.
Majstrovstvá
Majstrovstvá a
Sveta Masters
Regionál. Hry

Pohár národov
Svetový pohár

15***
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1**

-
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MTB
Pozícia

Hlavný rozhodca

Asistent hlavného

Sekretár
Štartér
− 1 pre preteky XC
− 1 pre preteky DHI
2 pre preteky XC a
DHI
Cieľový rozhodca
Dodatoční
rozhodcovia.
Závisí od počtu
účastníkov a povahy
pretekov
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Delegovaný
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(Maratón)

MS
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(Masters)
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1
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1
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1***
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-

4-6***
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SK 06/2021

1***

-

4-6***

02***

PRAVIDLÁ SZC
Kapitola III ŠPORTOVÉ VYBAVENIE
Sekcia 1: Všeobecné podmienky
§ 2 Technické novinky
1.3.004

Okrem pretekov MTB, technické novinky, ktoré sa týkajú všetkého čo
pretekári a ostatní majitelia licencií používajú alebo pri pretekoch nosia
(bicykle, pripojené zariadenia, príslušenstvo, prilby, športový úbor,
komunikačné prostriedky, telemetrické zariadenie, snímače atď. ) sa môžu
používať iba po schválení UCI. Žiadosti na schválenie musia byť podané na
UCI spoločne so všetkou potrebnou dokumentáciou.
Všetky súvisiace náklady na preskúšanie sú hradené žiadateľom a ich
výšku je určuje UCI podľa zložitosti predloženej technickej novinky.
Na podnet Materiálovej komisie, UCI výkonné oddelenie bude preštuduje
prípustnosť technickej inovácie zo športového a technického hľadiska a
odpovie do 6 mesiacov od dátumu podania žiadosti predloženia
kompletného spisu vrátane prihlášky, všetkých relevantných exponátov a
akýchkoľvek ďalších dokumentov požadovaných UCI. Inovácia nadobudne
platnosť dňom schválenia.
Neexistuje žiadna technická inovácia v zmysle tohto článku, ak inovácia
úplne spadá do špecifikácií stanovenými pravidlami.
(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 1.02.11; 10.06.21).

§ 4 Onboard technológie
(paragraf doplnený 10.06.21)
1.3.006 Onboard technologické zariadenia, ktoré snímajú alebo prenášajú údaje,
bis môžu byť namontované na bicykle alebo nosené pretekármi, na ktoré sa
vzťahuje povolenie podľa tohto článku, bez toho, aby boli dotknuté ďalšie
ustanovenia predpisov UCI. Tento článok sa týka každého zariadenia, ktoré
sníma alebo prenáša údaje, ako je opísané nižšie, okrem iného vrátane
senzorov (nosených alebo požitých), transpondérov, informačných
systémov pre pretekárov, telemetrických zariadení.
1.
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Zariadenia, ktoré zachytávajú alebo prenášajú nasledujúce typy
údajov, sú autorizované:
- Polohovanie: informácie týkajúce sa polohy pretekára alebo
bicykla
- Obraz: statické alebo pohyblivé obrázky alebo zábery nasnímané z
bicykla (tieto zariadenia sa môžu na bicykel montovať iba vtedy, ak
osobitné predpisy danej disciplíny povoľujú nosenie zariadení
pretekármi).
- Mechanické: informácie zachytené z bicykla alebo niektorého z
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2.

3.

jeho komponentov, okrem iného vrátane sily, rýchlosti, kadencie,
akcelerometra, gyroskopu, prevodového stupňa, tlaku v
pneumatikách.
Povolené sú zariadenia, ktoré snímajú alebo prenášajú tieto
fyziologické údaje: srdcový tep, telesná teplota, rýchlosť potenia.
Povolenie sa však obmedzuje na prenosové protokoly, ktoré
umožňujú vidieť údaje iba dotknutému pretekárovi počas pretekov.
Zariadenia, ktoré snímajú ďalšie fyziologické údaje, vrátane
akýchkoľvek metabolických hodnôt, ako sú okrem iného glukóza
alebo laktát, nie sú počas pretekov povolené.

Povolené snímanie a prenos údajov podľa tohto článku neumožňuje
pretekárovi zobraziť údaje iného pretekára. Rovnako majú tímy prístup k
údajom svojich pretekárov, iba ak je takýto prenos povolený, pokiaľ nie sú
verejne dostupné informácie týkajúce sa pretekárov iných tímov.
Akékoľvek onboard technologické zariadenie namontované na bicykli musí
byť:
-

Byť nainštalované na systéme určenom pre bicykle a nesmie to mať
vplyv na certifikáciu žiadneho z prvkov bicykla;
Nesmie predstavovať riziko pre bezpečnosť žiadneho pretekára, a
preto musí byť pripevnené takým spôsobom, ktorý zabezpečí, že nie je
možné ho neúmyselne odmontovať alebo je neodnímateľné.

UCI môže udeliť výnimky z predpokladaného použitia onboard technológie,
ktoré nie je povolené týmto článkom. Žiadosti o výnimku sa posudzujú
okrem iného s ohľadom na kritériá rovnakého prístupu k vybaveniu,
športovej spravodlivosti a integrity a takisto musia byť v súlade s článkami
1.3.001 až 1.3.006. Výnimky môžu byť obmedzené na konkrétne preteky a
pretekárov alebo tímy.
UCI nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky vyplývajúce z inštalácie a
používania onboard technologického zariadenia držiteľmi licencií, ani za
akékoľvek vady, ktoré môže mať, alebo ich nespôsobilosť.
V záujme jasnosti tento článok neriadi ani neovplyvňuje vlastníctvo rôznych
údajov, čo znamená, že snímanie, použitie a / alebo využitie údajov naďalej
podlieha súhlasu držiteľa príslušných práv.
1.3.024 ter č l á n o k z r u š e n ý 1 0 . 0 6 . 2 1
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