PRAVIDLÁ SZC
ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 11.02.2020

ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
CYKLISTIKY
Kapitola I

LICENČNÝ PORIADOK

§ 1 Licencie
Kategórie držiteľov licencií
1.1.010 Licencia má byť žiadaná pre:
1.1 Pretekár (muž alebo žena, všetky disciplíny, všetky kategórie)
1.2 Účastník – cyklistika pre všetkých
1.3 Pacer
Motocyklista – vodič (motocyklu, mopedu, derny)
1.4 Manažér športovca
1.5 Personál
1. Generálny manažér
2. Vedúci družstva
3. Tréner
4. Doktor
5.Zdravotný asistent
6. Mechanik
7. Vodič
8. Iná funkcia definovaná v licencii.
1.6 Funkcionár
1. Správca federácie (špecifikovať funkciu do licencie)
2. Rozhodca (špecifikovať funkciu do licencie)
3. Para-cycling (špecifikovať funkciu do licencie)
4.Iná funkcia (photo-finish operátor, časomerač, spíker, radiotour, atď.), špecifikovať funkciu do licencie.
1.7 Organizátor
1. Správca federácie (špecifikovať funkciu do licencie)
2. Iná funkcia, špecifikovať funkciu do licencie.
1.8 Iné
1. Vodič vozidla (auto, motorka, atď.) na cestných pretekoch.
V prípade, že držiteľ licencie vykonáva viaceré úlohy v cyklistike,
musí požiadať a mať licenciu pre každú túto úlohu. Je zodpovednosťou
národnej federácie vydať takú licenciu, ktorá zodpovedá primárnej
úlohe podľa členenia uvedeného vyššie. Okrem licencie, národná
federácia vydá potvrdenie uvádzajúce ďalšie úlohy, ktoré držiteľ licencie
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môže vykonávať.
Pretekár patriaci do tímu registrovaného UCI nesmie vykonávať žiadnu
inú úlohu.
(text upravený 1.01.00, 15.10.04, 25.06.07, 07.01.11, 01.01.13; 11.02.20).

§ 4 Rozhodcovia
Medzinárodní rozhodcovia UCI
Podmienky delegácie
1.1.053 Titul medzinárodného rozhodcu je UCI udelený tým osobám, ktoré zložili
skúšky a praktické ohodnotenie uvedené v článku 1.1.058 1.1.060.
(text upravený 1.01.07; 11.02.20).

§ 7 Rôzne
(paragraf doplnený 1.01.19)

1.1.088

Stávkovanie
Nikto, kto podlieha predpisom UCI, nesmie byť zapojený do organizovania
stávok na cyklistických súťažiach. Zakazuje sa najmä:
- mať priame alebo nepriame finančné záujmy na stávkových činnostiach,
pokiaľ sa táto stávková činnosť týka cyklistiky;
- zúčastňovať sa alebo pomáhať pri určovaní stávkových kurzov
ponúkaných na cyklistické podujatia.
Okrem toho je držiteľom licencie zakázané podávať stávky na poradie
alebo dohodnúť sa s treťou osobou, aby podala stávku na umiestnenie v
súvislosti s nasledujúcimi udalosťami:
A.
B.
C.

Preteky, na ktorých sa jeho tím môže zúčastniť alebo v súvislosti s
ktorými je priamo spojený iným spôsobom;
Všetky národné, kontinentálne a svetové majstrovstvá svojej
disciplíny; a
Všetky multi športové podujatia, na ktorých sa zúčastňuje, alebo v
súvislosti s ktorým je inak spojený.

Porušenia tohto článku môžu byť sankcionované pokutou vo výške 2'000
CHF až 200'000 CHF a / alebo pozastavením činnosti od 8 dní do 1 roka.
Porušenia prvého odseku tohto článku organizátorom pretekov, môžu byť
sankcionované aj odobratím registrácie pretekov.
(text upravený 11.02.20).
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1.1.090

1 . Sponzorstvo stávkovými spoločnosťami (vrátane národných lotérií) je
zakázané, ak stávková spoločnosť vlastní akékoľvek akcie alebo akékoľvek
zmluvné dojednania, ktoré jej udeľujú právo priamo alebo nepriamo sa
zúčastňovať na riadení alebo rozhodovaní príslušného organizátora, tímu
alebo držiteľa licencie, okrem prípadov, keď prevádzkovateľ stávok sa zdrží
usporiadania stávok vo vzťahu k pretekom príslušného organizátora alebo
vo vzťahu k pretekom, na ktorých sa príslušný tím alebo držiteľ licencie
zúčastňuje. a
2. Vo všetkých ostatných prípadoch je sponzorstvo stávkovými
spoločnosťami povolené za predpokladu, že sponzor dodržiava zoznam
povolených stávok vypracovaný riadiacim výborom UCI. Je preto zakázané
sponzorovanie stávkovými spoločnosťami, ktoré organizujú stávky na
podujatiai, ktoré nie sú uvedené v uvedenom zozname, a / alebo druhy
stávok, ktoré nie sú na zozname.
3. Okrem toho každý organizátor, tím alebo držiteľ licencie, ktorý chce byť
sponzorovaný stávkovou spoločnosťou:
- zabezpečiť aby bol prevádzkovateľ stávok je pridelený k jednému alebo
viacerým príslušným národným monitorovacím orgánom na reguláciu
a dohľad nad športovými stávkami pre športové stávky (rovnako ako
ostatné hry a hazardné hry podľa okolností) a má oprávnenie je držiteľom
licencie na organizovanie stávok na bicyklových podujatiach v súlade s
definíciami Dohovoru Rady Európy o manipulácii so športovými súťažami,
medzi inými. V prípade absencie národného monitorovacieho orgánu a /
alebo licenčného systému pre dohľad nad športovými stávkami v krajine
alebo krajinách, v ktorých je prevádzkovateľa stávok pridružený, môže UCI
povoliť takéto sponzorstvo za predpokladu, že prevádzkovateľ stávok je
zmluvne pridelený k monitorovacej agentúre schválenej UCI a ktorá súhlasí
s poskytovaním správ týkajúcich sa atypických alebo podozrivých stávok
UCI.
- zabezpečiť, aby akákoľvek takáto sponzorská zmluva výslovne zakazovala
stávkovej spoločnosti i) zhromažďovanie dôverných informácií a / alebo
akýchkoľvek iných informácií, ktoré by sa mohli použiť na manipuláciu s
cyklistickou udalosťou, a ii) účasť na akomkoľvek rozhodnutí športovej
povahy.
4. Organizátori, alebo tímy, alebo držitelia licencií, ktorý chcú byť
sponzorované stávkovou spoločnosťou, poskytnú dokumentáciu, ktorá
potvrdzuje súlad s vyššie uvedenými podmienkami, spolu s ich žiadosťou o
registráciu pred UCI alebo národnou federáciou, ak je to použiteľné, a ako
to určujú príslušné ustanovenia. V prípade, že organizátor, alebo tím,
alebo držiteľ licencie je už zaregistrovaný v čase, keď si želá získať
sponzorstvo prevádzkovateľom stávok, dokumentácia musí byť
bezodkladne predložená na schválenie UCI alebo národnej federácii a v
každom prípade najneskôr dva mesiace pred pretekmi, počas ktorých
organizátor, alebo tím, alebo držiteľ licencie chce zviditeľniť
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prevádzkovateľa stávok.
Pri akejkoľvek sponzorskej zmluve, ktorá nespĺňa podmienky prvého
odseku a ktorá bola podpísaná pred nadobudnutím účinnosti tohto článku,
môže byť príslušnému sponzorovi umožnené zviditeľnenie na cyklistických
podujatiach najdlhšie do 31. decembra 2019.
(text upravený 11.02.20).

1.1.091 Porušenia článkov 1.1.089 a 1.1.090 môžu byť sankcionované nasledovne:
- zamietnutý štart a / alebo pokuta vo výške 1 000 až 25 000 CHF pre
držiteľa licencie (iba článok 1.1.089);
- odmietnutie alebo zrušenie registrácie, zamietnutie štartu a / alebo
pokuta vo výške 15 000 až 2500 000 CHF pre tím;
- odmietnutie alebo vymazanie z kalendára a / alebo pokuta vo výške
5 000 až 500 000 CHF pre organizátora.
(text upravený 11.02.20).
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Kapitola II
PRETEKY
Sekcia 4: Dohľad nad pretekmi
§ 2 Rozhodcovský zbor
1.2.116

CYKLOTRIAL

Pozícia a status

Delegovaný

World Cup
(CDM)

Majstrovstvá
sveta

C1

HC

JMJ

CC

CN

Prezident
rozhodcov.
zboru, UCI medzinárodný
rozhodca

UCI

1

-

NF

-

1**

Sekretár
rozhodcov. zboru,

UCI

1

-

NF

-

1*

UCI

4

Minimálny počet
rozhodcov na sekciách,
v závislosti na počte
účastníkov a type pretekov

1
-

-

5**

NF

* UCI medzinárodný rozhodca
56
** V prípade neexistencie UCI medzinárodného rozhodcu v krajine, musí byť menovaný národný rozhodca krajiny
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PARA-CYCLING

Pozícia a status

Prezident

Delegovaný

Paralympijské hry
Cesta a Dráha

Majstrovstvá sveta
(CM)

1

UCI

1

NF
Člen
Minimálny počet
dodatočných rozhodcov
podľa počtu účastníkov
a typu pretekov

1

-

-

-

2
10

1*

1

1
7

-

* UCI medzinárodný rozhodca
(text upravený 15.07.08; 01.02.10; 01.07.12; 15.03.16; 1.03.18; 5.02.19; 25.06.19; 23.10.19 ; 11.02.20)
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Class 2
(C2)

-

1
1
1
-

4-6

UCI

NF

Class 1
(C1)

1

UCI
NF

Sekretár

World Cup
(CDM)
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Kapitola III

ŠPORTOVÉ VYBAVENIE

Sekcia 3: Športový úbor

§ 6 Dres majstra sveta
1.3.063 Až do dňa pred majstrovstvami sveta v nasledujúcom roku, majstri sveta
musia nosiť majstrovský dres na všetkých súťažiach v disciplíne, špecialite a
kategórii, v ktorej titul získali, a na žiadnej inej súťaži.
Tím Majster sveta z UCI časovky tímov musí nosiť charakteristické logo
na svojich dresoch na všetkých cestných pretekoch od 1. januára do
31. Decembra, v roku nasledujúcom po Majstrovstvách sveta.
Majster sveta v časovke jednotlivcov nie je oprávnený nosiť dres Majstra
sveta na pretekoch v časovke družstiev.
Na 6-dňových pretekoch, iba majstri sveta z bodovacích pretekov dvojíc
môžu nosiť majstrovský dres, aj keď majstrovská dvojica nejazdí spolu.
V para-cycling, pre Tandemy (B), Tímovú štafetu (TR) a Tímový šprint (TS),
iba majstri sveta musia nosiť dúhový dres, aj keď pár alebo tím sa následne
rozpadne.
Ak na neindividuálnych podujatiach v sálovej cyklistike nie je jeden z členov
družstva majstrom sveta, nesmie mať dres majstra sveta žiadny pretekár.
Dres Majstra sveta alebo charakteristické logo pre Tím Majster sveta z UCI
časovky tímov, musí byť nosené pri každej príležitosti s verejnou publicitou,
najmä počas súťaží, slávnostného odovzdávania cien, tlačových konferencií,
televíznych interview, autogramiády, fotografovania a iných príležitostí.
(text upravený 1.01.05, 1.01.06, 1.10.10, 01.07.12, 1.10.13; 11.02.20).
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