PRAVIDLÁ SZC
ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 12.06.2020

ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
CYKLISTIKY
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, až do večera dňa
pred začiatkom nasledujúceho vydania majstrovstiev sveta v tejto
disciplíne, špecialite a kategórii.
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; 12.06.20).
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1.3.067 Majster sveta je oprávnený umiestniť si na svoj majstrovský dres reklamu
nasledujúci deň po oficiálnom ceremoniáli až do dňa pred ďalšími
Majstrovstvami sveta.
Presné umiestnenie reklamy je definované v brožúre, ktorú UCI poskytne
každej národnej federácii, ktorej pretekár sa stane majstrom sveta.
Nositeľ dresu majstra sveta je oprávnený prispôsobiť si farbu krátkych nohavíc
k dresu majstra sveta.
(text upravený 1.01.01; 1.10.10; 12.06.20).

§ 7 Dres národného majstra
1.3.068 Národní majstri musia nosiť svoje majstrovské dresy na všetkých
súťažiach v disciplíne, špecialite a kategórii, v ktorej titul získali, a na žiadnej
inej súťaži, do večera dňa pred začiatkom ďalšieho ročníka národných
majstrovstiev danej disciplíny, špecializácie a kategórie.
Národný majster v časovke jednotlivcov nie je oprávnený nosiť dres
Národného majstra na pretekoch v časovke družstiev.
Ak v pretekoch Madison nie je jeden z dvojice národným majstrom, obaja
pretekári musia mať ten istý tímový dres. Na 6-dňových pretekoch, iba národní
majstri z bodovacích pretekov dvojíc môžu nosiť majstrovský dres, aj keď
majstrovská dvojica nejazdí spolu.
(N) Keď už nie je aktuálnym držiteľom titulu národného majstra, pretekár
môže nosiť lemovanie v národných farbách na golieri a rukávoch svojho
dresu a krátkych nohavíc, presne podľa technických špecifikácií určených
národnou federáciou. Avšak, takýto dres môže nosiť iba v disciplíne, špecialite
a kategórii, v ktorej titul získal, a na žiadnej inej súťaži. Napriek tomu, národný
majster je oprávnený používať lemovanie v národných farbách na svojej
kombinéze v časovkách jednotlivcov a tímových časovkách.
Dres národného majstra musí byť nosený vždy, keď sa pretekár podieľa na
aktivitách na dráhe, počas slávnostného odovzdávania cien, tlačových
konferenciách, televíznych interview, autogramiády, a iných príležitostiach,
ktoré vyžadujú dobrú prezentáciu.
(text upravený 1.01.99; 1.01.04; 1.01.05;
1.07.17; 22.10.18; 23.10.19; 12.06.20).

Strana 2 z 3

Všeobecné pravidlá

1.01.06;

1.10.10;

1.01.13; 1.01.15;

SK 06/2020

PRAVIDLÁ SZC
§ 8 Dres kontinentálneho majstra
1.3.070

Ak na kontinentálnych majstrovstvá sa udeľuje dres, môžu ho pretekári nosiť
na všetkých súťažiach v disciplíne, špecialite a kategórii, v ktorej titul získali
a na žiadnej inej súťaži, až do večera dňa pred začiatkom nasledujúceho vydania
kontinentálnych majstrovstiev danej disciplíny, špecializácie a kategórie a tak
dlho, ako je držiteľom titulu.
Kontinentálne konfederácie, podľa svojho uváženia, môžu prikázať nosenie
dresu kontinentálneho majstra v disciplíne, špecialite a kategórii. Ak v
pretekoch Madison nie je jeden z dvojice kontinentálnym majstrom, obaja
pretekári musia mať ten istý tímový dres.
Oprávnené reklamné plochy sú identické s tými, ktoré platia pre dres
majstra sveta.
Dizajn dresu kontinentálneho majstra (farby, vlajka, kresby) duplikovaný
pretekárom, ktorý titul získal, musí byť schválený príslušnou kontinentálnou
konfederáciou a musí rešpektovať posledné rozloženie.
(text upravený 1.01.04, 1.01.05, 9.01.05; 1.07.17; 23.10.19; 12.06.20)
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