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Prvý Diel  Všeobecné podmienky 
 

§ 1  Zhoda s pravidlami UCI 
 

2.0.001   Ak v  Treťom Diele týchto pravidiel nie je upravené alebo doplnené inak, 
Pravidlá SZC - Časť 2. Cesta sú v súlade so všetkými článkami Pravidiel UCI - 
Časť 2. Cesta, viď Druhý Diel - Pravidlá UCI (preklad) - Časť 2. Cesta. 

 
2.0.002   Pravidlá  SZC  -  Časť  2.  Cesta  sa  uplatňujú  na     pretekoch  zaradených 

do kalendára Slovenského Zväzu Cyklistiky. 

 
2.0.003   V prípade, že preteky sú zaradené aj do Svetového alebo Kontinentálneho 

kalendára UCI, platia iba Pravidlá UCI - Časť 2. Cesta. 

 
2.0.004   Výška všetkých pokút, uvedených v Druhom Diele - Pravidlá UCI - Časť 2. 

Cesta (preklad) - udávaná vo Švajčiarskych frankoch (CHF), pre účely SZC 
a preteky   zaradené   do   kalendára   SZC   je   konvertovaná   na EUR   a je 
stanovená na 40% z uvedených pokút. 

 
2.0.005   V prípade rozdielnosti medzi slovenským, anglickým a francúzskym textom, 

platí text v jeho originálnej jazykovej mutácii, t.j. vo francúzskom jazyku. 
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Druhý Diel  Pravidlá UCI - (preklad) 
 

ČASŤ  2 CESTA 
 

Kapitola I KALENDÁR a ÚČASŤ NA PRETEKOCH 
 

Medzinárodný kalendár 
2.1.001  Cestné preteky sú zaradené do medzinárodného kalendára podľa ich 

klasifikácie a podľa článku 2.1.005. 

Rada   Profesionálnej   Cyklistiky   (Professional   Cycling   Council)   zapisuje 
UCI WorldTour preteky do kalendára UCI WorldTour. 

Výkonný Výbor UCI (The management committee of the UCI) zapisuje ostatné 
preteky medzinárodného kalendára do jednotlivých tried podľa kritérií, ktoré 
vypracuje. 

Ako všeobecné pravidlo, medzinárodný kalendár a sezóna cestnej cyklistiky 
začína plynúť nasledujúcim dňom po ukončení vlaňajších posledných 
pretekov UCI Majstrovstiev Sveta alebo pretekov WorldTour a končí po 
ukončení posledných pretekov WorldTour alebo  Majstrovstiev Sveta v 
danom roku. 

Termíny  medzinárodného  kalendára a sezóny cestnej cyklistiky budú  
každoročne  stanovené Výkonným výborom, ktorý vezme do úvahy hore 
uvedené pravidlo ako aj špecifiká týkajúce sa pretekov registrovaných v 
kalendári. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.01.17; 23.10.19). 

2.1.002   Kontinentálny okruh sa skladá zo všetkých elite (ME) a všetkých under 23 
(MU) mužských cestných pretekov v kontinentálnom kalendári na každom 
kontinente. Tieto okruhy sú samostatne známe ako Africa Tour, America 
Tour, Asia Tour, Europe Tour and Oceania Tour. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.01.06; 1.08.13; 1.01.15; 1.03.16; 1.01.17). 

2.1.003   Aby  bolo  možné  zaregistrovať  preteky  do  medzinárodného  kalendára, 
preteky musia zaručiť účasť aspoň 10 tímov, z toho 5 zahraničných tímov. 
Mix tím je považovaný za zahraničný tím, ak je väčšina jeho pretekárov cudzej 
štátnej príslušnosti. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.17). 

2.1.004   Zmiešaný tím je zložený výhradne z pretekárov patriacich do rôznych tímov, 
ktoré majú oprávnenie zúčastniť sa pretekov podľa článku 2.1.005, s 
výnimkou tímov a pretekárov zaregistrovaných v UCI a ktorých tímy sa na 
daných pretekoch nezúčastnia. Pretekári musia nosiť identické dresy, ktoré 
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môžu mať reklamy ich obvyklého sponzora. Za žiadnych okolností to nesmie 
byť národný dres. 

(text upravený 1.01.99; 1.01.05; 28.04.05; 1.01.07; 12.06.20). 
 

2.1.005   Medzinárodné preteky a účasť 
 

Medzinárodný 
kalendár 

Kategória 
podujatia 

 

Trieda Účasť 

 
Olympijské hry 

ME 
WE 

 
JO 

 
Podľa časti XI 

 
Majstrovstvá sveta 

ME 
WE 
MU  
MJ 
WJ 

 
CM 

Národné tímy, podľa Majstrovstiev sveta 
(viď časť IX) 

Kontinentálne 
majstrovstvá 

ME 
WE 
MU 
WU  
MJ 
WJ 

 
CC 

Národné tímy, podľa Kontinentálnych 
Majstrovstiev (viď časť IX) 

Kontinentálne 
hry 

JC 
Národné tímy v súlade s osobitnými 
predpismi podujatia 

 
Regionálne hry 

 
JR 

Národné tímy, podľa Regionálnych hier 
(viď časť IX) 

 

 
UCI WorldTour 

 

 
ME UWT 

- UCI WorldTeams (viď článok 2.15.127) 
- Pozvané UCI ProTeams 
- Národné tímy krajiny organizátora na 
pretekoch určených PCC 

UCI Europe Tour 

MU 
Ncup 1.2 
Ncup 2.2 

- Národné tímy 
   - Mix tímy 

 

 
 
 
 
 
 
 

ME 
MU 

 
1.Pro 

2.Pro 

- UCI WorldTeams (max 70%) 
- UCI ProTeams 
- UCI kontinentálne tímy krajiny(1) 

- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
krajiny(1) 
- UCI zahraničné kontinent. tímy (max 2)(4) 

- Národný tím krajiny organizátora 
 

 

 
1.1 
2.1 

- UCI WorldTeams (max 50%) 
- UCI ProTeams 
- UCI kontinentálne tímy 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národné tímy 

 
 
 

1.2 
2.2 

- UCI ProTeams krajiny 
- zahraničné UCI ProTeams (max 2) 
- UCI kontinentálne tímy 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy 
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UCI Europe Tour MU 
Ncup 1.2 

Ncup 2.2 

- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy (max 16%)(2) 

- Mix tímy 

UCI America Tour 
UCI Asia Tour 
UCI Oceania Tour 
UCI Africa Tour 

 
 
 
 
 
 
 
 

ME 

 

1.Pro 
2.Pro 

- UCI WorldTeams (max 65%) 
- UCI ProTeams 
- UCI kontinentálne tímy(1) 

- UCI profesionálne cyklokrosové tímy(1) 

- Národné tímy 

1.1 
2.1 

- UCI WorldTeams (max 50%) 
- UCI ProTeams 
- UCI kontinentálne tímy 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národné tímy 

1.2 
2.2 

- UCI ProTeams 
- UCI kontinentálne tímy 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národné tímy 
- Regionálne tímy a kluby 
- Africké mix tímy (3)

 

MU 

1.2 
2.2 

- UCI ProTeams krajiny 
- UCI kontinentálne tímy 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národné tímy 
- Regionálne tímy a kluby 
- Mix tímy 

Ncup 1.2 
Ncup 2.2 

- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy (max 16%)(2) 

- Mix tímy 

 

 
 
 
 

Women Elite 

 

 
 
 
 

WE 

 
1.WWT 
2.WWT 

- UCI Women´s WorldTeams (min 8) 
- UCI women´s continental teams 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národný tím z krajiny organizátora so 
súhlasom UCI 

1.Pro 
2.Pro 

- UCI Women´s WorldTeams (min 4, max 10) 
- UCI women´s continental teams 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy  z krajiny 
organizátora (max 2) 
 

 

 

  

1.1 
2.1 

- UCI Women´s WorldTeams (min 1, max 7 5) 

- UCI women´s continental teams 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národné tímy 

- Regionálne tímy a kluby 
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WE 
WU 

1.2 
2.2 

- UCI Women´s WorldTeams (max 3) (4) 

- UCI women´s continental teams 
- UCI profesionálne cyklokrosové tímy 
- Národné tímy(4)

 

- Regionálne tímy a kluby(4) 

- Mix tímy(4) 

 

 
 

Men Juniors 

 

 
 

MJ 

1.Ncup 
2.Ncup 

- Národné tímy 
- Regionálne tímy a kluby (max 16%) (2) 

- Mix tímy 

1.1 
2.1 

- Národné tímy 
- Regionálne tímy a kluby 
- Mix tímy 

 
Women Junior 

 
WJ 

1.Ncup 
2.Ncup 

- Národné tímy 
- Regionálne tímy a kluby 

- Mix tímy 

1.1 
2.1 

- Národné tímy 
- Regionálne tímy a kluby 
- Mix tímy WJ 1 

 
 

(1) Aby mohli súťažiť na podujatí UCI ProSeries, musia UCI kontinentálne tímy 
a UCI cyklokrosové profesionálne tímy prispieť do programu boja proti dopingu 
súvisiaceho s podujatiami UCI ProSeries; dotknuté tímy budú zaradené do 
zoznamu zverejneného na webovej stránke UCI. 
(2)Na podujatí sa zúčastňujú iba regionálne a klubové tímy z krajiny 

usporiadateľa alebo pohraničnej krajiny, a len národný tím krajiny, ktorej 

regionálne alebo klubové tímy sa na tomto podujatí zúčastňujú. 
(3) Iba pre UCI Africa Tour 
(4)Iba národné podujatia alebo podujatia triedy 2 v krajine platobného 
agenta tímu alebo v krajine jedného z hlavných sponzorov tímu a maximálne 
dve národné podujatia alebo podujatia triedy 2 ročne. Tímy musia žiadať 
súhlas UCI najmenej tri mesiace pred pretekmi. 
(4) Do týchto tímov môžu byť zaradené ženy druhého ročníka junioriek za 
predpokladu, že majú povolenie od národnej federácie, ktorá vydala ich 
licenciu. 

Aby mohli súťažiť v pretekoch UCI WorldTour, pretekári musia poskytnúť 
presné a aktuálne informácie o mieste pobytu pre antidopingovú organizáciu 
na minimálne obdobie 6 týždňov a musia byť podrobení testovaniu v súlade s 
programom biologického pasu športovca. ako ich implementuje UCI. 

(text upravený 1.01.99; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.06; 25.09.07; 1.01.08; 1.1.09; 1.07.09; 
1.10.09; 1.10.10; 1.07.11; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.14; 1.01.15 ; 1.01.16; 12.01.17; 
1.02.17; 1.01.18; 23.10.19; 1.01.20; 9.11.20). 
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Development tímy UCI WorldTeams a UCI ProTeams 
2.1.005   Pretekári zaregistrovaní v Development tíme sa môžu  zúčastňovať podujatí UCI  

bis   ProSeries alebo triedy 1 s príslušným UCI WorldTeam-om alebo UCI ProTeam-
om  s nasledujúcimi obmedzeniami: 

 

Trieda podujatia Povolený počet pretekárov v UCI WorldTeam-e 
alebo UCI ProTeam-e 

UCI ProSeries Max. 2. pretekári 

Trieda 1 Max. 4. pretekári 
 

Pretekári zaregistrovaní v UCI WorldTeam-e alebo UCI ProTeam-e sa môžu 
zúčastňovať podujatí triedy 1 alebo 2 s príslušným Development tímom s 
nasledujúcimi obmedzeniami: 

 

Trieda podujatia Povolený počet pretekárov v Development tíme 

Trieda 1 Max. 2. pretekári 

Trieda 2 Max. 1. pretekár 

 
(článok doplnený  23.10.19) 

 
2.1.006   U23 pretekári sa môžu zúčastniť pretekov klasifikovaných ako ME. Preteky 

U23 sú vyhradené výlučne pre pretekárov kategórie U23.  

Pretekárky WU23 sa môžu zúčastniť pretekov klasifikovaných ako WE. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.07; 1.01.08; 1.01.15; 1.01.18). 

2.1.007  Bez predchádzajúceho povolenia, získaného od UCI výkonného výboru, 
organizátori nemôžu vytvoriť iné vekové kategórie ako tie, ktoré zodpovedajú 
kategóriám Juniori, U23 a Elite. 

(článok platný od 1.01.09). 

2.1.007   Povinné pozvánky na podujatia v medzinárodnom kalendári 
   bis 

Ustanovenia pre Grand Tours a etapové preteky UCI WorldTour 

Organizátor musí pozvať najlepšie UCI ProTeams zo svetového rebríčka UCI, 
posudzované v posledný deň predchádzajúcej sezóny (podľa podmienok 
článku 2.1.001), podľa nasledujúcich pokynov: 
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Počet UCI 
WorldTeams 

UCI 
ProTeam 
pozvaných 
podľa čl.  
2.15.193*  

Povinné 
pozvanie 
najlepších 
UCI 
ProTeams 
** 

Zostávajúce divoké 
karty pre organizátora 

   Grands 
Tours***  

Ostatné 
etapové 
preteky 

18 0 2 2 5 

1 1 2 5 

19 0 1 2 5 

1 1 1 4 

20 0 1 1 4 

1 0 1 3 

*Podľa článku 2.15.193 musia na podujatia UCI WorldTour pozvať UCI 
ProTeam, ak nejaký existuje, ktorý stratil svoj štatút UCI WorldTeam na konci 
predchádzajúcej sezóny kvôli skutočnosti, že nespĺňal športové kritérium. 

** Pozvánky odmietnuté pozvanými UCI ProTeams môže organizátor použiť 
ako ďalšie divoké karty. 

*** Organizátor Grand Tour musí zabezpečiť účasť na pretekoch najmenej 
jedného UCI WorldTeam alebo UCI ProTeam z krajiny usporiadateľa spomedzi 
22 zúčastnených tímov. 

UCI ProTeams, ktorí akceptujú povinnú pozvánku organizátora (okrem divokej 
karty) na účasť na aspoň jednej Grand Tour, zaplatia rovnaký príspevok do 
biologického pasu ako UCI WorldTeams, ako je uverejnené v dokumente o 
finančných povinnostiach CADF, ktorý je k dispozícii na webovej stránke UCI. 

Ustanovenia pre UCI WorldTour jednodňové preteky 

Organizátor musí pozvať najlepšie UCI ProTeams zo svetového rebríčka UCI, 
posudzované v posledný deň predchádzajúcej sezóny (podľa podmienok 
článku 2.1.001), podľa nasledujúcich pokynov: 

Počet UCI 
WorldTeams 

UCI ProTeam 
pozvaných 
podľa čl.  
2.15.193* 

Povinné 
pozvanie 
najlepších UCI 
ProTeams ** 

Zostávajúce 
divoké karty 
pre 
organizátora 

18 0 3 4 

1 3 3 

19 0 3 3 

1 3 2 

20 0 3 2 

1 3 1 
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*Podľa článku 2.15.193 musia na podujatia UCI WorldTour pozvať UCI 
ProTeam, ak nejaký existuje, ktorý stratil svoj štatút UCI WorldTeam na konci 
predchádzajúcej sezóny kvôli skutočnosti, že nespĺňal športové kritérium. 

** Pozvánky odmietnuté pozvanými UCI ProTeams môže organizátor použiť 
ako ďalšie divoké karty. 

Ustanovenia pre ME a MU triedy 2 pretekov Europe Tour, rovnako ako 
pre ME a MU triedy 1 a 2 pretekov America Tour, Asia Tour, a Oceania Tour. 

Organizátor musí pozvať: 

- prvé 3 UCI kontinentálne tímy z klasifikácie tímov príslušného 
kontinentálneho  okruhu  pretekov,  z  posledného  dňa  predchádzajúcej 
sezóny (podľa článku 2.1.001). Na uplatnenie tohto ustanovenia sa berú do 
úvahy iba tímy z príslušného kontinentálneho okruhu, ktorých súčasťou je 
podujatie, a medzi nimi sa posudzuje len najlepší tím každého národa. 

Ustanovenia pre ME a MU triedy 1 a triedy 2 pretekov Africa Tour. 
Organizátor musí pozvať: 

- prvé 3 národné tímy z priebežnej klasifikácie národov pre UCI Africa Tour 
z posledného dňa predchádzajúcej sezóny (v zmysle článku 2.1.001). 

Na etapové preteky, do úvahy sa berie dátum prvý deň pretekov. 

Organizátor  musí  akceptovať  prihlášky  vyššie  uvedených  tímov,  ktoré 
pozitívne odpovedali na pozvanie. 

(text upravený 1.01.06; 1.01.07; 1.10.10; 1.02.11; 1.07.11; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15 ; 
1.01.17; 25.10.17; 22.10.18; 23.10.19; 11.02.20; 12.06.20). 

Národné kalendáre 
2.1.008  Spracovanie národného kalendára, jeho štruktúra, klasifikácia národných 

pretekov   a   pravidlá   účasti   sú   v   kompetencii   príslušných  národných 
federácií, s výhradou nižšie uvedených ustanovení. 

(článok platný od 1.01.05). 

2.1.009   Iba nasledujúce tímy a jazdci sa môžu zúčastniť na národných podujatiach: 

 Ustanovenia pre preteky Muži Elite v Európe: 
- UCI Profesionálne kontinentálne tímy v krajine s maximálne desiatimi 

podujatiami kategórie ME zaregistrovanými v medzinárodnom kalendári 
so súhlasom ich národnej federácie; 

- UCI kontinentálne tímy krajiny 
- Regionálne a klubové tímy 
- Národné tímy 
- Mix tímy 

Ustanovenia pre preteky Muži Elite mimo Európy: 
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- UCI Profesionálne kontinentálne tímy krajiny so súhlasom ich národnej 
federácie; 

- UCI kontinentálne tímy krajiny 
- Regionálne a klubové tímy 
- Národné tímy 
- Mix tímy 

Ustanovenia pre preteky Ženy Elite:  
- UCI Women WorldTeams (Iba národné podujatia alebo podujatia triedy 2 

z krajiny platobného agenta tímu alebo z krajiny jedného z hlavných 
sponzorov tímu a s maximálnym počtom dvoch národných podujatí alebo 
podujatí triedy 2 ročne. Tímy musia žiadať súhlas UCI najmenej tri 
mesiace pred pretekmi.) 

- UCI Women kontinentálne tímy 
- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy 
- Mix tímy 

Len národné tímy môžu zahŕňať jazdcov z tímu zaregistrovaného v UCI. 

(článok platný od 1.01.05; upravený 1.08.13; 1.01.15; 25.10.17; 23.10.19). 

2.1.010   Na  národných  pretekoch  môžu  pretekať  maximálne  3  zahraničné  tímy. 

(článok platný od 1.01.05). 

2.1.011   Národné federácie môžu uzavrieť dohody o účasti zahraničných pretekárov s 
bydliskom v pohraničných zónach; takýto pretekári nebudú považovaní 
zahraničných pretekárov. Tieto dohody musia byť predložené 
rozhodcovskému zboru, ktorý je delegovaný na preteky. 

(článok platný od 1.01.05). 
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Kapitola II VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
(číslovanie článkov zmenené 1.01.05). 

 
§ 1   Účasť na pretekoch 

 

2.2.001   Pretekári patriaci do tímov registrovaných v UCI s rovnakým sponzorom   alebo 
hlavným partnerom nemôžu pretekať v tých istých pretekoch, okrem 
prípadov individuálnych pretekov. Zároveň, nie viac ako jeden národný tím 
každej národnosti sa môže zúčastniť pretekov. Okrem toho, účasť aj UCI 
WorldTeam-u aj rozvojového tímu podporovaného rovnakým UCI 
WorldTeam-om je zakázaný. 

Podobne, účasť aj UCI profesionálneho kontinentálneho tímu a rozvojového 
tímu registrovaného UCI podporovaného rovnakým UCI profesionálnym 
kontinentálnym tímom je zakázané. 

Národné federácie deklarujú UCI svoje pričlenené klubové tímy, ktoré majú 
rovnakého zástupcu / zástupcu tímu alebo hlavného partnera ako tím, ktorý 
je registrovaný v UCI. 

(text upravený 1.01.05; 1.07.10; 1.10.11; 1.01.13; 1.01.15; 25.10.17). 

2.2.002   Počet pretekárov štartujúcich na cestných pretekoch musí byť obmedzený 
na maximálne podľa nasledujúcej tabuľky: 

 Kategória Maximum 

Olympijské hry 

200 

Majstrovstvá sveta 

Kontinentálne majstrovstvá 

Kontinentálne hry 

Regionálne hry 

Národný šampionát 

 

Medzinárodné podujatia Muži Elite Maximum 

UCI World Tour 

176 

UCI Europe Tour 

UCI America Tour 

UCI Asia Tour 

UCI Oceania Tour 

UCI Africa Tour 

UCI N-cup 

Juniori 
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Medzinárodné podujatia Ženy Maximum 

Jednodňové preteky UCI Women’s 
WorldTour a UCI Pro Series  

144 

Etapové preteky UCI Women’s 
WorldTour a UCI Pro Series  

144 

Trieda 1 

176 Trieda 2 

Juniorky 

 

Národné podujatia Maximum 

(N*) Národný kalendár 176 

*V rámci limitu 200 

Bez toho, aby bolo dotknuté minimum štartujúcich pretekárov, vyplývajúce z 
akéhokoľvek iného ustanovenia pravidiel UCI, minimálny počet pretekárov 
štartujúcich na cestných pretekoch je stanovený podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
Kategória Trieda Minimum 

Ženy medzinárodné 
podujatia 

  

UCI Women’s WorldTour 
UCI ProSeries  
Trieda 1 

1.WWT  
1.Pro  

1.1  

90 

 2.WWT  
2.Pro  

2.1  

105 

Ostatné preteky - 40 

 
(text upravený 1.01.18; 22.10.18; 23.10.19; 1.01.20). 

2.2.003  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia pravidiel UCI (napríklad 
ustanovenia v častiach IX a XI týkajúce sa UCI majstrovstiev sveta na ceste a 
olympijských hier) počet   štartujúcich   pretekárov   v tíme   je   stanovený       
organizátorom v rozmedzí od minimálne 4 do maximálne 7. Organizátor musí 
uviesť v propozíciách, alebo technickom rozpise a na prihláške počet 
štartujúcich v tíme na pretekoch. Tento počet musí byť rovnaký pre všetky 
tímy. 

Počet štartujúcich pretekárov, ktorí sú registrovaní na prihláške, musí byť 
rovnaký s počtom, ktorý stanovil organizátor. Do úvahy nebudú braní žiadni 
pretekári prihlásení nad tento počet. 

Osobitné ustanovenia pre preteky UCI WorldTour 
V pretekoch UCI WorldTour počet pretekárov v tíme je stanovený na 8 pre 
Grand Tours a 7 pre ostatné preteky 

Bez ohľadu na články 1.2.053, 1.2.055 a 2.2.003 bis, ak tím, bez 
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ospravedlnenia, štartuje na pretekoch UCI WorldTour s menším počtom 
pretekárov, ako bolo uvedené v predchádzajúcom odseku, tím bude 
pokutovaný sumou 5000 CHF za každého chýbajúceho pretekára. 

Osobitné ustanovenia pre preteky Muži Elite UCI ProSeries 
Pre jednodňové a etapové preteky môže organizátor stanoviť počet 
pretekárov v tíme na 6 alebo 7. 

Minimálny počet štartujúcich tímov pre podujatia UCI ProSeries je stanovený 
takto: 

 2020 2021 
2022 a 

nasledujúce 

Podujatia v Európe 

Etapové preteky 

17 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
16 tímov po 7 
pretekárov 

18 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 

19 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
18 tímov po 7 
pretekárov 

Jednodňové 
preteky 

20 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 

21 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
18 tímov po 7 
pretekárov 

22 tímov po 6 
pretekárov 
alebo  
19 tímov po 7 
pretekárov 

Podujatia mimo Európy 

Etapové 
a jednodňové 
preteky 

17 tímov po  6 
pretekárov 
alebo 
15 tímov po 7 
pretekárov  

18 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
16 tímov po 7 
pretekárov 

19 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 

 

Osobitné ustanovenia pre preteky Ženy Elite UCI Women’s WorldTour a UCI 
ProSeries 
Pre jednodňové preteky je stanovený počet pretekárok na 6.    
Pre etapové preteky môže organizátor stanoviť počet pretekárok na 6 alebo 
7. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.07; 26.01.08; 1.02.12; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.18; 
23.10.19; 1.01.20; 12.06.20). 

2.2.003   Pre všetky cestné preteky bez ohľadu na  článok 1.2.053,  v  prípade  ak počet  
       bis  štartujúcich v tíme je  stanovený na 4, 5, alebo 6, tím nemôže štartovať s 

menším počtom pretekárov ako 4. V prípade ak počet štartujúcich v tíme je 
stanovený na 7 alebo  8,  tím  nemôže  štartovať  s  menším  počtom  
pretekárov  ako  5. 

Tím, ktorý na pretekoch nastúpi na štart s menším počtom pretekárov ako 
je stanovené minimum v predchádzajúcom odseku tohto článku, nemôže 
štartovať. V prípade UCI WorldTeam, tím je považovaný ako neprítomný, za 
účelom uplatnenia článkov 2.15.128 a 2.15.129. 
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(článok doplnený 1.01.18). 

2.2.004  (N) Tímy môžu určiť náhradníkov pre riadne prihlásených pretekárov za 
predpokladu, že počet náhradníkov nepresiahne polovicu počtu riadne 
prihlásených pretekárov.   Pre triedu 2, iba prihlásení náhradníci môžu 
nahradiť riadne prihlásených pretekárov. 

Pre ostatné preteky, maximálne 2 pretekári môžu nahradiť riadne 
prihlásených pretekárov bez ohľadu na to, či boli prihlásení ako náhradníci 
alebo nie. 

(text upravený 1.01.16). 

2.2.005   (N) Tímy musia písomne potvrdiť organizátorovi mená riadne prihlásených 
pretekárov a dvoch náhradníkov najneskôr 72 hodín pred štartom pretekov. 
Len pretekári uvedení v tomto potvrdení budú môcť štartovať. 

V kontexte Grand Tours a len zo zdravotných dôvodov maximálne dvaja jazdci 
môžu byť nahradení po spoločnej dohode prezidenta rozhodcovského zboru, 
organizátora Grand Tour a oficiálneho lekára UCI a pred odoslaním lekárskeho 
osvedčenia na adresu medical@uci.ch. Aby sa toto pravidlo mohlo využiť, 
musia tímy nahlásiť a potvrdiť rozhodcom dvoch náhradných pretekárov. 

(text upravený 1.01.05; 1.05.17). 

2.2.006  V prípade ak počet prihlásených pretekárov v pretekoch tímov prekročí 
povolený počet pre tieto preteky, počet štartujúcich bude znížený na počet, 
ktorý bude rovnaký pre všetky tímy. Pre ostatné preteky prednosť bude 
stanovená podľa poradia prihlášok, ktoré organizátor dostal.  Organizátor, 
tak rýchlo ako je to možné, musí oznámiť každé zníženie počtu pretekárov 
všetkým prihláseným tímom, alebo pretekárom, ktorí neboli vybraní. 

2.2.007   Ak pätnásť dní pred pretekmi počet štartujúcich je menej ako 100, organizátor 
môže povoliť prihláseným tímom zvýšiť počet pretekárov v tíme na maximálne 
8. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.16; 23.10.19). 

2.2.008  Pretekári patriaci do UCI WorldTeam-u, UCI Women’s WorldTeam-u, alebo do 
UCI profesionálneho kontinentálneho   tímu,   sa   nemôžu   zúčastniť   
pretekov   Cyklistika   pre všetkých,   pokiaľ   im   nebude   udelená   výnimka  
UCI pre  UCI Women’s WorldTeamy a Radou   profesionálnej cyklistiky pre UCI 
WorldTeamy a UCI profesionálne kontinentálne tímy. 

Avšak, bez získania výnimky, raz ročne sa môžu zúčastniť pretekov Cyklistika 
pre všetkých, ktoré nesú ich meno. 

Pretekári patriaci do UCI kontinentálneho tímu alebo UCI ženského 
kontinentálneho tímu sa môžu zúčastniť pretekov Cyklistika pre všetkých 
maximálne 3 krát za rok. 
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Počet účastníkov patriacich do tímu registrovaného UCI je obmedzený na 3, 
každý pretekár si musí skontrolovať s organizátorom, či tento počet nie je 
prekročený. 

(text upravený 1.01.05; 23.10.19). 

Náhrady za účasť 

2.2.009   Príspevok organizátora tímom alebo pretekárom na cestovné a existenčné 
náklady pre cestné preteky zapísané do medzinárodného kalendára musí 
byť dohodnutý priamo medzi zúčastnenými stranami, s výnimkou týchto 
prípadov: 

1. UCI WorldTour preteky: organizátor musí zaplatiť náhrady za účasť vo 
výške, ktoré sú stanovené Radou profesionálnej cyklistiky a uverejnené 
v dokumente o finančných záväzkoch; táto suma musí byť navýšená o 
1550 CHF pre tie jednodňové preteky, kedy tím sa  nemôže  vrátiť  
domov  v ten  istý  deň     z  dôvodu  neskorého ukončenia pretekov; 

2. UCI  Europe  Tour  preteky  triedy  HC,  1  a  Ncup:    organizátor musí 
zaplatiť náhrady za účasť vo výške, ktoré sú stanovené Výkonným 
výborom a uverejnené v dokumente o finančných záväzkoch; 

3. Preteky Ženy Elite UCI Women´s WorldTour a UCI ProSeries: 
organizátor pretekov musí zaplatiť  náhrady za účasť vo výške, ktoré sú 
stanovené Výkonným Výborom a uverejnené v dokumente 
o finančných záväzkoch.  

(text upravený 1.01.05; 1.01.06; 1.10.06; 1.01.08; 1.01.09; 1.01.18; 1.01.19; 23.10.19). 
 

2.2.010   Vo všetkých cestných etapových pretekoch zaradených do medzinárodného 
kalendára, organizátor musí tímu hradiť existenčné náhrady od večera pred 
štartom až do posledného dňa pretekov; pretekári musia zostať v hoteloch, 
ktoré im poskytol organizátor počas trvania celých pretekov.  
Pokrytie výdavkov personálu tímu bude hradené až do počtu osôb, ktoré je 
zhodné s počtom pretekárov uvedených v propozíciách pretekov, bez toho, 
aby bolo dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenie uvedené v dokumente o 
finančných záväzkoch uverejnenom UCI. 

Organizátor pretekov UCI WorldTour, UCI Women’s WorldTour, UCI Europe 
Tour HC a pretekov triedy 1, musí pokryť aj náklady na jednu noc navyše v 
hoteli, ak sa tím nemôže vrátiť domov v rovnaký deň Z dôvodu neskorého 
skončenia pretekov. 

Tímy, ktoré sa zúčastňujú pretekov UCI WorldTour, v noci pred štartom 
pretekov musia povinne bývať v hoteli v mieste štartu. 

(článok platný od 1.01.05; upravený 1.01.09; 19.06.15; 1.01.18). 

Vylúčenie z pretekov 
2.2.010   Bez ohľadu na ďalší disciplinárny trest stanovený pravidlami, držiteľ licencie 

bis  alebo tím môže byť vylúčený z pretekov, ak vážne poškodí imidž cyklistiky 
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 alebo pretekov. Toto vylúčenie môže byť vykonané pred alebo počas 
pretekov. 

Vylúčenie musí byť spoločným rozhodnutím hlavného rozhodcu a 
organizátora. 

V prípade nezhody medzi hlavným rozhodcom a organizátorom, rozhodnutie 
urobí predseda Rady profesionálnej cyklistiky v prípade pretekov UCI  
WorldTour, a prezident Komisie cestnej cyklistiky v iných prípadoch, alebo 
nimi poverený zástupca. 

Držiteľ licencie alebo tím musia byť vypočutí. 

Ak rozhodnutie urobil prezident Rady Profesionálnej cyklistiky alebo 
predseda Komisie Cestnej cyklistiky, môže urobiť rozhodnutie len na základe 
správy od hlavného rozhodcu (PCP). 

Ak nie je v týchto pravidlách stanovené inak, výsledky a bonusy a ceny 
získané pred udalosťou, na ktorej základe je vylúčenie založené, nesmú byť 
odobraté. 

Zvláštne ustanovia vzťahujúce sa na cestné preteky: 

Usporiadateľ môže odmietnuť povolenie zúčastniť sa pretekov alebo vylúčiť z 
pretekov tím alebo niekoho z jeho členov, ktorého prítomnosť by mohla 
poškodiť imidž alebo reputáciu organizátora alebo pretekov. 

Ak UCI a/alebo tím a/alebo niekto z jeho členov nesúhlasí s rozhodnutím 
organizátora    prijatým    takýmto    spôsobom,    spor    bude    predložený na 
Športový Arbitrážny Súd, ktorý musí rozhodnúť v prijateľnom období. Avšak,   
v   prípade   Tour   de   France,   spor   musí   byť   predložený   na Chambre 
Arbitrale du Sport [Sports Arbitration Chamber] (Maison du sport français, 1 
avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris Cédex 13). 

(text platný 1.01.03; upravený 1.01.05; 25.09.07; 1.01.09). 

§ 2   Organizácia pretekov 
 

Program pretekov – propozície 
2.2.011   (N) Organizátor musí vypracovať program pretekov – propozície zakaždým, 

keď organizuje preteky. 

2.2.012   Program    pretekov    –    propozície    musia    obsahovať    všetky    detaily 
o organizácií, ale minimálne nasledovné: 

•  Špecifické pravidlá podujatia, záleží na type pretekov, musia obsahovať 
nasledovné: 

-  Skutočnosti, že preteky budú usporiadané podľa pravidiel UCI 

- Vyhlásenie, že iba tabuľka trestov UCI sa bude aplikovať ; 

- Prípadne,  k UCI   antidopingovým  pravidlám  sa   dodatočne  bude 
aplikovať miestna antidopingová legislatíva ; 

- Trieda  podujatia  a body  prideľované  podľa  príslušnej  bodovacej 
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tabuľky UCI; 

- Kategória pretekárov; 

- Počet pretekárov v družstve (maximum a minimum); 

- Otváracie hodiny kancelárie pretekov; 

- Miesto a čas pre potvrdenie štartujúcich a výdaj štartových čísel; 

- Miesto a čas porady vedúcich družstiev; 

- Presné miesto kancelárie pretekov a testovacej stanice 
pre antidopingový test; 

- Frekvenciu používanú pre radio-tour; 

- Doplnkové  klasifikácie  vrátane  všetkých  požadovaných  informácií 
(body, postupy pri rovnosti bodov, atď.); 

- Ceny udeľované pre všetky klasifikácie; 

- Všetky časové bonifikácie; 

- Časový limit pretekov; 

- Etapy končiace na vrcholoch stúpaní - podľa článku 2.6.027; 

- Postup pri vyhlasovaní výsledkov; 

- Postup   započítavania   získaných   časov   z časovky   družstiev   do 
klasifikácie jednotlivcov (etapové preteky); 

- Prítomnosť neutrálnych vozidiel alebo motoriek; 

- Občerstvovanie počas časoviek alebo etáp a príslušné postupy; 

- Kritéria za účelom určenia poradia štartu časovky alebo prológu; kritéria 
pre časovku družstiev; každý tím má určiť poradie štartu svojich 
pretekárov; 

•  Popis a profil pretekov alebo etáp, vzdialenosti, občerstvovacie zóny, 
prípadne okruhy; 

•  Prekážky  na  pretekoch  (tunely,  železničné  priecestia,  nebezpečné 
úseky, atď.); 

•  Detailnú trasu a predpokladaný časový harmonogram; 

•  Rýchlostné prémie, horské a špeciálne prémie; 

•  Plán a profil (ak je potrebný) posledných troch kilometrov; 

•  Presné miesto štartu a cieľa; 

•  Zoznam nemocníc, ktoré boli kontaktované organizátorom za účelom 
prijatia zranených pretekárov; 

•  Zloženie rozhodcovského zboru; 

•  Meno, adresa a telefónne číslo riaditeľa pretekov a mená funkcionárov 

•  Pri   časovkách:  či   použitie   špeciálnych  časovkárskych  bicyklov   na 
etapách je zakázané. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.01.07; 1.01.09). 

Výsledky 
2.2.013   (N) Organizátor poskytne rozhodcom vybavenie potrebné pre elektronické 

zaslanie výsledkov pretekov alebo etapy, spolu so štartovou listinou 
pretekárov, na UCI a pre národnú federáciu. 

(text upravený 1.01.05). 
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2.2.014   (N) Národná federácia organizátora bezodkladne oznámi UCI všetky zmeny 
vo výsledkoch, ktoré boli urobené organizátorom. 

Bezpečnosť 
Trasa 

2.2.015    Vo všeobecnosti  je  trať  pre  cestné  preteky  definovaná spevnenou cestou,  
ktorá  je k dispozícii pre cestnú premávku. Pretekári nemôžu opustiť 
predpísanú trať podľa článku 1.2.064. 

Organizátor bude fyzicky označovať trať (bariérami, páskou atď.), keď je veľmi 
pravdepodobné, že sa pretekári odchýlia od nej úmyselne alebo neúmyselne, 
napríklad ak je trať lemovaná chodníkom / cestičkou,  dlažbou alebo 
cyklistickým chodníkom, oddeleným okrajmi, čiarami, alebo rozdielom v 
úrovni cesty, ktoré možno ľahko prekonať. 

Organizátor musí, prostredníctvom znakov, v dostatočnom predstihu 
upozorniť na akúkoľvek prekážku, ktorá mu je logicky známa alebo je 
predvídateľná a ktorá predstavuje neobvyklé bezpečnostné riziko pre 
pretekárov a sprievodné osoby. 

Preto, organizátor musí   obzvlášť dávať pozor a uistiť sa, aby osvetlenie 
tunelov bolo také, že v celom tuneli a pri jeho vstupe bude voľným okom 
možné rozpoznať Evidenčné číslo vozidla zo vzdialenosti 10 metrov a tmavo 
sfarbené auto zo vzdialenosti 50 metrov. 

Používanie nespevnených ciest 

Ak organizátor chce zahrnúť do pretekov aj nespevnené cesty, musí o tom 
informovať UCI pri registrácii pretekov do kalendára. Usporiadateľ okrem 
toho vynaloží maximálne úsilie na zaistenie bezpečnosti pretekárov, divákov 
a iných účastníkov pretekov a na to, aby sa preteky konali bez problémov, 
v športovom duchu a so zreteľom na spravodlivé zaobchádzanie s účastníkmi. 
Organizátor musí najmä: 
- poskytnúť tímom podrobný opis príslušných úsekov (dĺžka, typ povrchu, 
stupeň obtiažnosti každého úseku, šírka cesty atď.), v prípade potreby 
poskytnúť fotografie alebo videá; 
- zabezpečiť, aby trať bola zjazdná za každých podmienok (poveternostné 
podmienky atď.) na cestnom bicykli, ako je definované v kapitole III časti I 
pravidiel UCI; 
- zabezpečiť bezpečnosť trate (údržba, zametanie a stabilizácia povrchu, 
ochranné opatrenia, značenie atď.); 
- zabezpečiť, aby sprievodné vozidlá boli vhodné pre danú trať a aby ich vodiči 
mali potrebné zručnosti. 

UCI môže odmietnuť zaregistrovať podujatie do kalendára a / alebo 
odmietnuť zaradenie nespevnenej časti. 

(N)  Úseky uvedené  v  tomto  článku  musia  byť  uvedené  v programe 
pretekov – technickom rozpise. V prípade jednodňových pretekov, musí byť 
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na tieto prekážky špeciálne upozornené počas porady vedúcich družstiev. 

Sprievodné vozidlo 
Organizátor musí mať sprievodné vozidlo na čele pretekov, aby poukázalo na 
prípadné prekážky a v prípade potreby zasiahlo. 

Nafukovacie konštrukcie 
(N) Od 1. januára 2022 sú zakázané nafukovacie konštrukcie na ceste, alebo 
križujúce cestu, s výnimkou označenia polohy štartovej čiary. 

(N) Medzi 1.. Januárom 2018 a 1. januárom 2022 môžu byť nafukovacie 
konštrukcie na ceste alebo križujúce cestu použité iba na označenie miesta 
štartovej čiary, posledného kilometra pretekov a cieľovej čiary s výhradou 
nasledujúcich požiadaviek: 

 - Konštrukcia musí  byť  vybavená  dvoma  generátormi,  ako  aj  dvoma 
dúchadlami pracujúcimi súčasne; konštrukcia musí byť udržiavaná v 
stabilnej polohe aj v prípade, že jeden z dvoch generátorov zlyhá; 

- Aspoň jeden technik musí zostať v blízkosti konštrukcie, aby zasiahol, ak 
nastane problém; 

- Aspoň jedno z dvoch dúchadiel musí byť poháňané benzínovým 
generátorom; 

- Benzín musí byť dostupný v blízkosti konštrukcie; 
- Konštrukcia musí byť zabezpečená najmenej na 10 kotvových bodov. 

(text upravený 1.01.03; 1.01.18; 1.01.19; 11.02.20). 

2.2.016   (text presunutý do článku 2.2.015  1.01.19) 
 
2.2.017   (N)  Zóna  minimálne  300m  pred  a  100m  za  cieľovou  čiarou  musí  byť 

chránená zábranami. Táto zóna musí byť prístupná len pre členov 
organizačného zboru, pretekárov, zdravotníckych asistentov, športových 
riaditeľov, vedúcich družstiev a akreditovaných novinárov. 

2.2.018   Za žiadnych okolností UCI nie je zodpovedná za chyby počas pretekov alebo 
za nehody, ktoré môžu nastať. 

Lekárska starostlivosť 
2.2.019   Lekárska   starostlivosť   počas   pretekov   musí   byť   poskytnutá   výlučne 

lekárom/-mi určeným usporiadateľom pretekov od momentu, keď pretekári 
vstúpia do kontrolnej zóny na štarte, až do jej opustenia v cieli pretekov. 

(text upravený 1.01.05). 

2.2.020   Ak je nutné akékoľvek vážne ošetrenie počas horských prechodov alebo v 
stúpaniach, lekár musí ukončiť takéto ošetrovanie. Lekár je zodpovedný za 
svoje vozidlo a posádku a nebude tolerovať akúkoľvek pomoc, ktorá by 
ošetrovanému pretekárovi mohla pomôcť zostať alebo vrátiť sa späť do 
pelotónu (ťahať ho alebo dovoliť mu jazdiť v závetrí, atď.). 
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Radio-tour 
2.2.021  (N) Organizátor musí poskytnúť „radio-tour“ informačný servis z vozidla 

hlavného rozhodcu.   Musí požadovať, aby všetky vozidlá boli vybavené 
prijímačom, aby mohli priebežne prijímať informácie z „radio-tour“. 

(text upravený 1.01.06). 

Cieľ 
2.2.022   Organizátor musí poskytnúť priestor pre 3 tímové vozidlá v priestore cieľa, 

aby sa tímy mohli stretnúť so svojimi pretekármi v cieli. 

(text upravený 1.01.05). 

   Zariadenie a pracovné prostredie pre rozhodcov 
Šablóna pre časovkárske bicykle 

2.2.022   Organizátor  pretekov, ktorých súčasťou  je aj časovka, musí zabezpečiť 
bis šablónu pre časovkárske bicykle a tú poskytnúť k dispozícii rozhodcovskému 

zboru. Šablóna musí byť súlade s Protokolom o Stavbe uverejnenom na 
stránkach UCI. 

Organizátor   je   výhradne   zodpovedný,   že   šablóna   je   v   súlade   so 
špecifikáciami UCI. 

Šablóna  je  poskytnutá  hlavnému  rozhodcovi,  ktorý  overí  jej  zhodu  so 
špecifikáciami UCI. 

Doplnkový TV rozhodca 
Ak je na podujatie vymenovaný doplnkový TV rozhodca, organizátor musí 
rešpektovať špecifikácie požadované UCI.  

Organizátor musí tiež zabezpečiť najmä vyhradený priestor pre video 
rozhodcovské vozidlo UCI v technickej zóne v cieli pretekov alebo etáp. 
Organizátor musí tiež zabezpečiť elektrinu, pripojenie na internet, príjem 
rádio-tour a rádiového kanálu rozhodcov, ako aj prístup ku všetkým video 
kanálom z televíznej produkcie podujatia.  

Okrem ustanovení o finančných záväzkoch súvisiacich so starostlivosťou o 
rozhodcov počas pretekov, organizátor zabezpečí po dobu trvania podujatia 
doplnkovému TV rozhodcovi aj automobil so skúseným miestnym vodičom 
(na dopravu do hotelov a cieľov etáp). 

(text upravený 1.01.05; platnosť od 01.01.11; 1.03.18; 1.07.19). 

§ 3  Priebeh pretekov 

Prevody 
2.2.023   (N)   Počas  pretekov  juniorov  a junioriek,  maximálny  povolený  pomer 

prevodov   je taký, keď prejdená vzdialenosť na jedno otočenie kľukou je 
maximálne 7,93m. 

(text upravený 1.01.01; 3.06.2016). 
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Komunikácia počas pretekov 
2.2.024    1. Použitie rádiového spojenia alebo iný  druh komunikácie na  diaľku 

medzi alebo s pretekármi, ako aj držanie akéhokoľvek  zariadenia, ktoré 
môže byť použité týmto spôsobom, je počas pretekov zakázané, okrem 
nasledovných prípadov: 

−    Muži Elite: preteky UCI WorldTour, preteky triedy HC a 1; 

−    Ženy Elite: UCI Women´s WorldTour a preteky triedy 1; 

−    časovky; 

V týchto vyššie uvedených prípadoch, bezpečný komunikačný a informačný 
systém («slúchadlo») je  povolený a môže byť používaný z bezpečnostných 
dôvodov a pre pomoc pretekárom za nasledovných podmienok: 

−  výkon vysielača nesmie prekročiť 5 wattov; 

−  rozsah   systému   musí   byť   obmedzený   na   oblasť   používanú 
na pretekoch; 

−  toto   použitie   je   obmedzené   na   výmenu   informácií   medzi 
pretekármi  a športovými  riaditeľmi  a  medzi  pretekármi  toho 
istého tímu. 

Použitie   takéhoto   systému   spadá   pod   príslušné   právne   predpisy   a na 
premyslené a primerané použitie s rešpektovaním etiky a slobodného 
rozhodovania pretekára. 

2.   Okrem sankcií stanovených v článku 2.12.007, disciplinárna komisia 
môže uložiť tieto sankcie: 

- pretekár: pokuta od 100,- do 10.000,- CHF 
- tím: pokuta od 1.000,- do 100.000,- CHF 

Spáchanie tohto priestupku pretekárom vedie k nevyvrátiteľnej domnienke, 
že priestupok bol spáchaný pretekárovým tímom. 

Pokuty udelené pretekárovi a pokuty udelené jeho  tímu sa sčítavajú.  

Priestupok je spáchaný len čo sa pretekár alebo tím objaví na pretekoch 
so zariadením zakázaným v tomto článku. Ak zakázané zariadenie je 
odstránené pred štartom pretekov, pretekár alebo tím môže štartovať a bude 
mu udelená iba finančná pokuta. Ak bude spáchaný následný priestupok na 
tých istých pretekoch, budú aplikované postihy podľa článku 2.12.007 
a následne môže disciplinárna komisia uložiť ďalšiu pokutu do výšky 20.000,- 
CHF pre pretekára a 200.000,- CHF pre tím. 

Články 1.2.130 a 1.2.131 sa tiež uplatňujú. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.01.10; 1.10.10; 1.02.11; 1.01.13; 
1.01.16; 3.01.16; 1.07.18; 1.01.19). 

Správanie pretekárov 
2.2.025   Pretekári   majú   zakázané,   bez   obozretnosti,   odhadzovať   jedlo,   tašky 

na jedlo, fľaše, oblečenie atď., nech to je na akomkoľvek mieste. 
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Pretekári nesmú nič odhadzovať ani na cestu, ale musia ísť na kraj cesty a tam 
predmet bezpečne odhodiť. 

Ak organizátor zriadi zónu na odhadzovanie odpadu, pretekár musí odhodiť 
svoje odpadky bezpečne a výhradne v tejto zóne na kraji cesty. 

Nosenie alebo používanie sklenených predmetov je zakázané. 

Pretekári sa nesmú držať vozidla alebo sa od vozidla odrážať, aby získali 
významnú výhodu. Okrem sankcie uvedenej v článku 12.1.040 môže 
disciplinárna komisia uložiť pozastavenie činnosti do jedného mesiaca, ako aj 
pokutu vo výške 200 až 5 000 CHF. 

Použitie chodníkov / chodníčkov, cyklistických chodníkov alebo trávnatých 
okrajov 
Je striktne zakázané používať chodníky, chodníčky, cesty alebo cyklistické 
chodníky, ktoré netvoria súčasť trate, ako je to definované v článku 2.2.015, 
ktoré sú oddelené obrubníkmi, okrajmi, zmenami úrovne alebo inými fyzickými 
vlastnosťami. 

Ak porušením predchádzajúceho odstavca vznikne nebezpečná situácia pre 
ostatných pretekárov, divákov alebo iných účastníkov pretekov, alebo ak toto 
porušenie prináša značnú výhodu oproti ostatným pretekárom, bude pretekár 
sankcionovaný v súlade s článkom 2.12.007. 

(text upravený 1.01.15; 1.01.18; 1.01.19). 

Identifikácia pretekárov 
2.2.026   Pretekári musia nosiť dve chrbtové čísla, okrem časoviek, kde môžu nosiť 

iba jedno číslo. 

Okrem  časoviek,  pretekári  si  musia  pripevniť  rámové  číslo,  ktoré  je 
identické s chrbtovými číslami, na viditeľné miesto v prednej časti (alebo ak 
to nie je možné, na inú časť) rámu bicykla. 

(text upravený 1.01.17). 

2.2.027   Tímy  si  môžu  pridať  meno  pretekára  na  dres  mimo  oblastí,  ktoré  sú 
vyhradené pre hlavných partnerov tímu. 

(text upravený 1.01.17). 

Rozhodcovský zbor 
2.2.028   Zloženie rozhodcovského zboru je uvedené v článku 1.2.116. 

(text upravený 1.01.01). 

2.2.028   Riaditeľ   pretekov   alebo   jeho   zástupca   schopný  prijímať  rozhodnutia  sa  
bis   musí zdržiavať v blízkosti prezidenta rozhodcovského zboru idúceho v aute  

hneď za pelotónom. 

(článok doplnený 1.01.18) 
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Incidenty na pretekoch 
2.2.029   V prípade výnimočnej nehody alebo incidentu, ktorý by mohol ovplyvniť 

normálny chod pretekov vo všeobecnosti alebo niektorej   etapy, riaditeľ 
pretekov môže po  získaní  súhlasu  rozhodcovského  zboru  a  informovaní  
časomeračov, v akomkoľvek momente rozhodnúť: 

−  o zmene trasy pretekov, 

−  o dočasnej neutralizácii pretekov alebo etapy, 

−  zastaviť preteky alebo etapu a reštartovať preteky alebo  

−    zrušiť preteky alebo etapu 

Prezident rozhodcovského zboru po porade s organizátorom môže prijať 
tieto športové rozhodnutia: 

−  zrušiť alebo nechať výsledky v prípade, že sú preteky dočasne 
neutralizované alebo zastavené, berúc do úvahy medzery 
zaznamenané v momente incidentu 

−  zrušiť alebo nechať výsledky rýchlostných prémií, horských prémií 
alebo iných klasifikácií 

−  vyhlásiť etapu alebo preteky za neplatné 

V prípade potreby, rozhodcovský zbor sa môže poradiť s technickým 
delegátom  UCI,  ktorý  je  delegovaným  na  preteky  UCI  WorldTour,  aby 
dospeli k rozhodnutiu. 

(text upravený 1.01.15; 1.01.18). 

Protokol pre rokovania týkajúce sa extrémneho počasia a bezpečnosti 
pretekárov počas pretekov 

2.2.029   Protokol  sa  uplatňuje  na  pretekoch  Mužov  UCI  
bis     WorldTour  a  UCI ProSeries  ako  aj  na  pretekoch  Žien  UCI  Women´s 

WorldTour  a  UCI ProSeries aby sa predchádzalo incidentom alebo 
problémom súvisiacim s extrémnymi poveternostnými podmienkami alebo s 
bezpečnosťou pretekárov počas pretekov. Zároveň na ostatných pretekoch sa 
odporúča, aby sa postupovalo podľa Protokolu, ak je to vhodné. 

Protokol pre rokovania týkajúce sa extrémneho počasia a bezpečnosti 
pretekárov počas pretekov je pripojený k tejto časti (príloha B). 
 
(článok platný od 1.01.16; 23.10.19; 11.02.20) 

 
Vzdanie pretekov 

2.2.030   Pretekár, ktorý vzdá preteky, musí si okamžite odstrániť chrbtové čísla a 
odovzdať ich rozhodcovi v zbernom vozidle. Takýto pretekár nemôže preťať 
cieľovú pásku. 

Pokiaľ nie je zranený alebo sa cíti veľmi chorý, musí pokračovať v zbernom 
vozidle. 
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Vozidlá 
2.2.031   Každé vozidlo s prístupom na trať pretekov musí byť špeciálne označené. 

2.2.032   Okrem  časoviek,  všetky  sprievodné  vozidlá  na  pretekoch  musia  mať 
maximálnu výšku 1,66 m (bez strešného nosiča). 

(text upravený 1.01.03; 1.10.13; 3.06.16). 

2.2.032   Okná  všetkých  vozidiel  v  konvoji pretekov nesmú byť označené takým  
bis   spôsobom,  ktorý  zabraňuje  viditeľnosti  cez  vozidlo  alebo  tak,  že  by 

významne  prekážali  inými  nálepkami  okrem  tých,  ktoré  boli  pridelené 
organizátorom na identifikáciu sprievodných vozidiel. 

(článok  predložený 1.10.13). ➔ Platný od 1.01.15 (text upravený 1.01.16). 

2.2.033   Vozidlá musia jazdiť na tej strane vozovky ako je vyžadované vnútroštátnou 
legislatívou krajiny organizátora. 

2.2.034   Organizátor musí  poskytnúť každému medzinárodnému rozhodcovi auto s 
otváracou strechou a vybavené vysielačkou vysielač – prijímač. 

Porada k bezpečnosti na pretekoch 
2.2.034   (N) Na všetkých podujatiach zaregistrovaných v medzinárodnom kalendári 

bis   UCI organizátor musí zorganizovať zabezpečí, aby sa zorganizovala porada, 
na ktorej sa zúčastnia všetky s osoby, ktoré budú viesť automobil alebo sa 
zúčastňujú  pretekov na motocykel v konvoji pretekov, zástupcami 
televíznej produkcie, zástupcami polície a rozhodcovského zboru. 
Organizátor zabezpečí dostupnosť vhodnej zasadacej miestnosti vybavenej 
obrazovkou na vysielanie videoprezentácie. 

Poradu vedie prezident rozhodcovského zboru na základe školiacich 
materiálov vypracovaných UCI a upravených prezidentom rozhodcovského 
zboru podľa konkrétnych pretekov. Organizátor v spolupráci s prezidentom 
rozhodcovského zboru zabezpečí aj príslušné technické prvky špecifické pre 
jeho podujatie týkajúce sa premávky vozidiel v konvoji pretekov. 

Na pretekoch UCI WorldTour porada sa koná za prítomnosti technického 
poradcu deň pred pretekmi po porade vedúcich družstiev alebo ráno v deň 
pretekov. 

(text upravený 1.01.06; 1.01.07; 1.01.15; 1.01.19; 1.01.21). 

Sprievodný personál 
2.2.035   Je na zodpovednosti organizátora zabezpečiť, aby všetky osoby  v  konvoji  

pretekov,  okrem  akreditovaných  novinárov  a čestných hostí, ktorí nie sú 
vodičmi vozidiel, boli držiteľmi licencie a zúčastnili sa porady k bezpečnosti na 
pretekoch podľa článku 2.2.034 bis.  

Pred začatím pretekov musí organizátor poskytnúť prezidentovi 
rozhodcovského zboru zoznam osôb, ktoré majú povolenie šoférovať v 
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konvoji pretekov. Tento zoznam musí obsahovať kontaktné údaje osôb, ako 
aj číslo ich národnej licencie a ID UCI. 

V  tímových  vozidlách  musia  byť  športoví  riaditelia,  ktorí  sú  držiteľmi 
príslušnej  licencie  a ktorí  sú  zodpovední  za  vozidlo.    Pre  vozidlá  tímov 
registrovaných UCI, takýto športový riaditeľ musí byť tiež registrovaný UCI. 

(text upravený 1.01.98; 1.01.05; 1.01.13; 1.01.18; 1.01.21). 

2.2.035   [ č l á n o k  z r u š e n ý  1 . 0 1 . 2 1 ]  
        bis   V pretekoch  UCI WorldTour držiteľ  «licencie vodič vozidla pre cestné 

preteky» (odsek 1.8. článku 1.1.010) musí byť aj držiteľom certifikátu vodiča 
vydaného UCI v súlade s vydanými a publikovanými smernicami, čo sa tejto 
témy týka, aby bol oprávnený riadiť sprievodné vozidlo v konvoji pretekov. 
Táto požiadavka sa nevzťahuje na držiteľov iných licencií. 

(článok platný od 1.07.13). 

2.2.036   Sprievodný personál nemôže vyhadzovať na cestu žiadne predmety. 

2.2.037   Pretekári sa nemôžu z vozidla sprejovať. 

§ 4  Pohyb motorových vozidiel počas pretekov 
(číslovanie paragrafov zmenené 4.05.16). 

Vodiči 
2.2.038   Vodiči (aj v autách aj na motorkách) sa musia riadiť príslušnými pravidlami 

cestnej premávky krajiny, v ktorej sa konajú preteky a najmä musia: 

−    zabezpečiť,  aby  ich  vozidlo  bolo  v  dobrom  stave  a zodpovedalo 
technickým predpisom; 

−    zabezpečiť, že sú v stave riadiť motorové vozidlo a že ich fyzický stav 
nebol narušený žiadnym spôsobom, napríklad únavou alebo 
konzumácia alkoholu, drog, liekov alebo iných látok, ktoré by mohli 
ovplyvniť ich schopnosti riadenia; 

−    obozretne  riadiť   motorové  vozidlo   takým   spôsobom,  aby   bola 
zaistená  bezpečnosť  pretekárov  na   pretekoch,  divákov  a   iných 
vozidiel; 

−    sa   zdržiavať  akýchkoľvek  krokov,   ktoré   by   mohli   odvádzať  ich 
pozornosť od cesty a premávky. 

Vodiči musia tiež: 
−  poslúchať pokyny rozhodcov, organizátorov pretekov ako aj sa riadiť 

príslušnými pravidlami a príručkami vydanými UCI 
Vodiči nikdy nesmú: 

−  dovoliť pretekárom, aby sa držali ich vozidla; 
−  prejsť baráž bez predchádzajúceho súhlasu rozhodcu. 

(článok platný od 04.05.16). 

2.2.039   Akékoľvek porušenie  článku 2.2.038 môže viesť k okamžitému vylúčeniu z 
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pretekov na základe rozhodnutia Rozhodcovského zboru. Odmietnutie 
opustiť preteky môže byť potrestané Disciplinárnou komisiou. 

Či porušenie bolo potrestané Rozhodcovským zborom alebo nie, UCI môže 
predložiť túto záležitosť Disciplinárnej komisii, ktorá môže uložiť pozastavenie 
činnosti až na jeden rok, ako aj pokutu vo výške od 200 do 10 000 CHF. 

(článok platný od 4.05.16). 

2.2.040   V prípade,  že  vylúčenie  bolo  uvalené  počas  pretekov  UCI  WorldTour, 
alebo UCI Women´s WorldTour, takémuto  vodičovi  nebude  povolený  štart  
na  nasledujúcich  pretekoch UCI WorldTour, alebo UCI Women´s WorldTour. 

(text upravený 1.01.01; 4.05.16; 23.10.19). 

Cestujúci 
2.2.041   Všetci cestujúci vo vozidlách taktiež sa musia  správať obozretne, aby bola 

zaistená  bezpečnosť pretekárov  na  pretekoch,  divákov  a  iných  vozidiel. 

(text upravený 4.05.16). 

2.2.042   Akékoľvek  porušenie  článku  2.2.041  UCI  môže  predložiť  Disciplinárnej 
komisii, ktorá môže uložiť pozastavenie činnosti až na jeden rok, ako aj 
pokutu vo výške od 200 do 10 000 CHF. 

(text upravený 4.05.16). 

2.2.043   Všetci  držitelia  licencií  sú  zodpovední  za  svoje  konanie  podľa  článku 
2.2.041. 

V  prípade,  že  cestujúci  v tímovom  vozidle  nie  je  držiteľom  licencie, 
zodpovednosť za porušenie článku 2.2.041 nesie športový riaditeľ. 

V prípade, že cestujúci akéhokoľvek iného vozidla nie je držiteľom licencie, 
zodpovednosť za porušenie článku 2.2.041 nesie jeho vodič. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.13; 4.05.16). 

§ 5  Médiá – špecifikácia (N) 

Definícia 
2.2.044  Tieto špecifikácie sa týkajú všetkých zástupcov písomných, audio alebo 

vizuálnych  médií  a  tlačových  fotografov  vykonávajúcich  svoju  funkciu z 
motorového vozidla alebo motocykla. 

Akreditácia 
2.2.045   Organizátor musí zaslať formulár žiadosti o akreditáciu všetkým tlačovým 

inštitúciám podľa vzoru v článku 2.2.085. 

2.2.046   Osoby pravidelne akreditované svojimi tlačovými inštitúciami  musia byť 
držiteľmi karty, ktorá je uznaná jednou z nasledujúcich asociácií: 

−  národná tlačová asociácia 
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−  the International Sporting Press Association 

−  the International Associacion of Cycling Journalists (IACJ) 

2.2.047  Nikto, kto nebol doteraz akreditovaný, nemôže získať akreditáciu pokiaľ 
nebola uzatvorená dohoda v tejto  veci  medzi organizátorom a určeným 
IACJ delegátom, ktorého meno musí byť oznámené organizátorovi. 

2.2.048   Organizátor  musí  poskytnúť  každej  akreditovanej  osobe  zelenú  visačku s 
názvom pretekov a termínom konania. 

Informácie pred pretekmi 
2.2.049   Organizátori musia pred pretekmi poskytnúť rôznym tlačovým inštitúciám 

maximum informácií o svojich pretekoch: trasa pretekov, zoznam 
štartujúcich, priebeh štartu, atď.   Obzvlášť musia poskytnúť všetkým 
akreditovaným   osobám   zoznam   prihlásených   pretekárov   na   preteky 
(v kancelárii pretekov faxom a/alebo emailom) a musia tak urobiť najneskôr v 
piatok na poludnie, čo sa týka pretekov, ktoré sa konajú cez víkend alebo na 
poludnie deň pred pretekmi, ak sa preteky konajú cez týždeň. 

(text upravený 1.01.05). 

Informácie počas pretekov 
2.2.050   Akreditovaným osobám majú byť dodávané informácie a pokyny o priebehu 

pretekov z miesta, ktoré im bolo pridelené osobami, ktoré riadia preteky. 

2.2.051   V prípade,   že   personál,   ktorý   riadi   preteky,   v   záujme   bezpečnosti, 
presmeruje vozidlá médií na paralelné cesty alebo pár kilometrov pred čelo 
pretekov, akreditované osoby musia byť neustále informované o priebehu 
pretekov. 

2.2.052   Informácie  musia  byť  poskytované  vo  francúzštine  alebo  angličtine  a v 
jazyku krajiny, v ktorej sa preteky konajú. 

 

Kolóna médií 
2.2.053 Žiadna tlačová inštitúcia nesmie mať, bez predchádzajúceho súhlasu 

organizátora, viac ako jedno auto a jednu motorku v  kolóne pretekov. 

(text upravený 1.01.05). 

2.2.054   Takéto vozidlá musia mať akreditované označenie vpredu a vzadu, ktoré im 
umožní pohybovať sa v kolóne pretekov. 
Všetky  vozidlá  musia   byť   vybavené  vysielačkou,  aby   neustále  mohli 
dostávať informácie z rádio-tour. 

2.2.055  Ak bude, z dôvodu povahy terénu a charakteru bezpečnosti, potrebné 
obmedziť počet vozidiel na trati, organizátor môže uplatniť takéto 
obmedzenie až po konzultácii a dohode s UCI a IACJ. 

2.2.056   Organizátori musia požadovať, aby vozidlá médií šoférovali skúsení vodiči, 
ktorí  budú  oboznámení  s  cyklistickými pretekmi  a budú  vedieť  správne 
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reagovať. Je na zodpovednosti organizátora, aby sa presvedčil o tom, že títo 
vodiči sú držiteľmi licencie vodiča vozidla pre cestné preteky.  

Pred začatím pretekov musí organizátor poskytnúť prezidentovi 
rozhodcovského zboru zoznam vozidiel médií v konvoji. Tento zoznam musí 
obsahovať kontaktné údaje vodičov, ako aj číslo ich národnej licencie a UCI ID. 

Každá tlačová inštitúcia musí byť zodpovedná za jazdné zručnosti nimi 
delegovaných vodičov. Ak vodič nie je držiteľom požadovanej licencie podľa 
predchádzajúceho odseku, dotknutá inštitúcia médií budú vylúčená z 
pretekárskeho konvoja na všetkých cestných podujatiach od jedného do 
šiestich mesiacov. 

(text upravený 1.01.13; 4.05.16; 1.01.18). 

Vozidlá médií 
2.2.057   V  kolóne vozidiel médií, ktorá sa  nachádza pred  pelotónom nesmú byť 

žiadne reklamné alebo tímové vozidlá. 

2.2.058   V kolóne  médií,  vozidlá  médií  majú  prednosť  pred  autami  akýchkoľvek 
hostí, ktorí tam môžu byť na pozvanie organizátora. 

2.2.059   Fotografovanie a filmovanie z pohybujúceho sa auta médií je zakázané. 

2.2.060   Vozidlá  médií  musia  rešpektovať  pravidlá  cestnej  premávky  v krajine, v 
ktorej sa preteky konajú. Nemôžu ísť vedľa seba, iba ak od hlavného rozhodcu 
dostali povolenie rýchlejšie sa vzdialiť. 

(text upravený 4.05.16). 

Motocykle fotografov 
2.2.061  Na čele pretekov, motorkári musia jazdiť pred autom rozhodcu pred 

pelotónom, kde tvoria tzv. pohyblivý «screen» (stena). 

2.2.062  Ak chcú fotografovať, po poradí sa musia pomaly premiestniť ku čelu pretekov, 
fotograf urobí fotografie a motorkár sa musí okamžite zaradiť naspäť do 
screen-u. 

2.2.063   Žiadny motocykel nemôže ostať medzi čelom pretekov a autom rozhodcu 
pred pelotónom. 

Vo  výnimočných prípadoch,  keď  motorkár  bude  prekvapený  a veľmi  sa 
priblíži ku pretekárom, musí sa nechať pretekmi obehnúť.  Na svoju pozíciu 
sa smie zaradiť až po získaní povolenia od rozhodcu.  

2.2.064   V zadnej časti pretekov, motocyklisti musia jazdiť za sebou v jednom rade 
za  autom hlavného rozhodcu a musia uvoľniť cestu vozidlám, ktoré    sú 
volané asistovať do pelotónu alebo majú záujem obehnúť pretekárov. 

2.2.065   V horách     a v stúpaniach     musia     motocyklisti     dávať     pozor,     aby 
neobmedzovali pretekárov a oficiálne vozidlá, v zásade, fotografi by mali 
fotiť stacionárne. 
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2.2.066   V cieli,  fotografi  musia  nosiť  rozlišovacie  oblečenie  (vesty)  a musia  byť 
zoradení po oboch stranách cesty, ako je uvedené v článku 2.2.086. 

Motocykle reportérov rádií a TV 
2.2.067   Na  čele  pretekov,  tieto  motocykle  jazdia  pred  motocyklami  fotografov a 

nikdy sa nesmú svojvoľne posunúť medzi auto rozhodcov a pretekárov. 
Nemôžu   sa   posunúť   medzi   dve   skupiny   pretekárov   pokiaľ   nezískali 
povolenie od rozhodcov. 

2.2.068   V zadnej časti, jazdia s vozidlami tímov za sebou v jednom rade a musia 
uvoľniť cestu vozidlám, ktoré  sú volané asistovať do pelotónu alebo majú 
záujem obehnúť pretekárov. 

2.2.069   Pretekári nesmú poskytnúť rozhovor počas pretekov. Vedúci tímov môžu 
poskytnúť  rozhovor  okrem  posledných  10km  a za  podmienky,  že  tento 
rozhovor  je  vedený  z  motocykla.  Pokuta  200  CHF  bude  uložená  tímu, 
ktorého športový riaditeľ poskytne rozhovor počas posledných 10km. 

(text upravený 1.01.03). 

Motocykle kameramanov 
2.2.070   Povolených je päť motocyklov s nainštalovanou kamerou a dva motocykle s 

nainštalovaným záznamníkom zvuku. 

Tieto  motocykle  musia  jazdiť  takým  spôsobom,  aby  nepomáhali  a  ani 
neobmedzovali pretekárov v jazde. 

(text upravený 1.01.03; 1.01.16). 

2.2.071   Motocyklisti  musia  uvoľniť  cestu  vozidlám,  ktoré    sú  volané  asistovať do 
pelotónu alebo majú záujem obehnúť pretekárov. 

2.2.072   Kameramani musia filmovať z profilu alebo z  3/4 zadného pohľadu. Nesmú 
kamerovať pri predbiehaní pelotónu, pokiaľ cesta nie je dosť široká. 

V horách a stúpaniach sa smie kamerovať zozadu. 

2.2.073  Motocykle  nemôžu  jazdiť  v  blízkosti  pretekárov,  ak  ich  pasažieri 
nekamerujú alebo nenahrávajú. 

(text upravený 1.01.05). 

2.2.074   Filmovanie z motocykla je zakázané počas posledných 500 metrov. 

Cieľ 
2.2.075  Organizátori musia poskytnúť tak dostatočne veľký priestor za cieľovou 

páskou,  aby akreditované osoby mohli správne pracovať. Tento priestor 
môže byť prístupný iba osobám zodpovedným za organizáciu, pretekárom, 
zdravotným asistentom, vedúcim družstiev a akreditovaným osobám médií. 
Organizátori    sa    zaväzujú    informovať    o týchto    opatreniach    osoby 
zodpovedné za poriadok. 

(text upravený 1.01.00). 
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Miestnosť pre médiá 
2.2.076   Miestnosť pre médiá musí byť čo najbližšie k cieľu. Ak je vzdialenosť väčšia, 

prístup ku nej musí byť po jasne vyznačenej trase a musí byť pre verejnosť 
neprístupná. 

2.2.077   Organizátori musia poskytnúť dostatočne veľký a dobre vybavený priestor 
pre  prácu  akreditovaných  zástupcov  médií  (stoly,  stoličky,   elektrické 
zásuvky, telefóny atď.) 

(text upravený 1.01.05). 

2.2.078   Miestnosť  pre  tlač  musí  byť  prístupná  výhradne  pre  akreditovaných 
zástupcov médií a členov organizačného tímu. 

2.2.079   Miestnosť pre  médiá  musí  byť  otvorená najmenej dve  (2)  hodiny  pred 
cieľom (pre preteky UCI WorldTour a UCI Women’s WorldTour, nie neskôr 
ako jedna (1) hodina po štarte) a musí byť vybavená televíznym prijímačom. 
Musí byť otvorená až do doby, keď všetci zástupcovia médií dokončia svoju 
prácu. 

(text upravený 1.01.05). 

Telekomunikácie 
2.2.080  Organizátori sprístupnia zástupcom médií také prostriedky na prenos 

informácií, ktoré požadujú (telefón, fax, internet). Médiá musia oznámiť svoje 
požiadavky vo formulári Žiadosť o akreditáciu. 

(text upravený 1.01.05). 

Tlačová konferencia 
2.2.081   Prví traja pretekári v cieli sa musia zúčastniť tlačovej konferencie, na ktorú 

sú sprevádzaní organizátormi, a to buď v miestnosti pre médiá alebo na 
určenom mieste vyhradenom pre zástupcov médií v prípade, že miestnosť 
pre médiá je príliš ďaleko. 

2.2.082   Po oficiálnom vyhlásení výsledkov  podujatí UCI WorldTour, kontinentálneho 
kalendára a UCI Women’s WorldTour, môže organizátor nariadiť aby vedúci 
pretekár celkovej klasifikácie jednotlivcov a víťaz pretekov išli v  sprievode 
dopingových komisárov, do miestnosti pre médiá maximálne na dobu 20 
minút.  

Toto pravidlo musí byť uvedené v špecifickom rozpise pretekov. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.09; 1.10.13; 23.10.19). 

Zoznam štartujúcich a výsledky 
2.2.083   Zoznam štartujúcich a  kompletné výsledky spracované podľa  vzoru UCI, 

článkov 2.2.087 a 2.2.088 musia byť médiám k dispozícii čo najskôr. 
(text upravený 1.01.98). 
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Žiadosť o akreditáciu pre médiá 
2.2.084   Žiadosť o akreditáciu musí byť vyplnená podľa vzoru uvedenom v článku 

2.2.085. 

2.2.085   Žiadosť o akreditáciu pre médiá 

Spoločnosť – Časopis –  Agentúra:Špeciálni zástupcovia: Priezvisko a meno 

Funkcia     Číslo karty médií 
(priložiť kópiu)  

Auto - Model    Registračné číslo 

Vodič (i)     Číslo licencie 

Motocykle - Model   Registračné číslo 
Vodič (i)     Číslo licencie 
Vybavený prijímačom:   áno / nie 

Žiada miesto v aute organizátora:  áno / nie 

Miestnosť médií: 
Počet požadovaných miest: 

Požadovaný prenos médií −    Telefón  áno / nie 

−    Fax   áno / nie 

−    Prístup k internetu áno / nie 

 

Pečiatka Spoločnosti – Časopisu – Agentúry: 
 

 

Dátum a podpis: 

Informácie o našich pretekoch nutné zaslať na 
adresu: Konečný termín: 

Dotazník vrátiť najneskôr do: 
 

 
(text upravený 1.01.05; 4.05.16). 

 
Umiestnenie fotografov médií 

2.2.086  Priestor pre fotografov za cieľovou páskou nesmie prekročiť 40% šírky vozovky. 
Fotografi musia byť vzdialení od pásky najmenej 15 metrov a viac. Vzdialenosť 
bude stanovená organizátorom spolu s hlavným rozhodcom a zástupcom 
fotografov na základe charakteristík pretekov. 

(text upravený 1.01.05). 
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Vzor štartovej listiny 
2.2.087   Komuniké číslo ..... 

 

 

 
Organizátor: 

Názov pretekov – Dátum 
Štartová listina 

 
Číslo Priezvisko, Meno UCI ID 

 

VCM VELO CLUB MEDITERRANÉE FRA 
1 GRANDGIRARD Stéphane 100 008 415 57 
2 DUPONT Laurent 100 191 497 03 
3 DURANT Claude 100 283 114 52 
4 MAURAS Edouard 100 541 820 59 
5 PONS Fabrice 100 694 242 94 
6 FAZAN Jonathan 100 023 382 86 
Vedúci tímu: ROSSONE Jean 100 525 577 15 

 

CAP CLUB AZZURE PIEMONTE ITA 
11 BRINES Pablo 100 780 196 09 
12 POGGI Alessandro 100 648 886 37 
13 RICCI Filipo 100 619 281 17 
14 PIZZO Dario 100 034 052 86 
15 LEROY Christian 100 061 405 85 
16 GUSTOVAS Ignas 100 456 900 14 
Vedúci tímu: CASARO Paolo 100 025 943 28 

 

MUN MUNCHEN TEAM GER 
21 SCHNIDER Hans 100 263 332 58 
22 MULLER Uwe 100 019 572 59 
23 KELLER Tobias 100 574 914 76 
24 SCHÖLL Mathias 100 394 057 27 
25 ESPOSITO Filippo 100 582 136 23 
26 BAUMANN Andreas 100 522 204 37 
Vedúci tímu: BECKER Karl 100 010 402 07 

 

HCT HOOGEVEEN CLUB TEAM NED 
31 VAN ISSUM Peter 100 616 422 68 
32 POELMAN Erick 100 765 487 44 
33 VAN GLIEST Thomas 100 160 979 40 
34 BERGER Jorg 100 514 735 37 
35 SUMIAN Christophe 100 694 238 90 
36 BAUMANN Andreas 100 244 193 28 
Vedúci tímu: KOOIMAN Joop 100 741 260 67 

 
(text upravený 1.01.98; 1.01.07; 1.01.08). 
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Vzor výsledkov 
2.2.088   Komuniké číslo ..... 

Názov pretekov 
Výsledky Celkové / Po .... etape / Etapy č. ... (preteky) 

 
Dátum:      Organizátor:     
Počet km:     Priemerná rýchlosť víťaza: 

 
 

Por.  No.   UCI ID           Priezvisko, meno                     Kód tímu      Čas / rozdiel 

1     4   100 741 260 67     MAURAS Edourad                   VCM           4h32'05'' 
2   21   100 694 238 90     SCHNIDER Hans                       MUN           à 10'' 
3   15   100 023 382 86      LEROY Christian                       CAP            à 22'' 
4     1   100 619 281 17     GRANDGIRARD Stéphane       VCM           à 26'' 
5   32   100 072 599 27     POELMAN Erick                        HCT            à 1’46'' 

   
   atď. 

Počet štartujúcich: 
Pretekári po časovom limite:  
Vzdali: 

(článok upravený 1.01.07; 1.01.08) 

§ 6  Špecifické predpisy pre organizátorov 
 

2.2.089   Organizátori musia rešpektovať ustanovenia prílohy A k tejto časti 
pravidiel UCI týkajúce sa minimálnych kritérií pre medzinárodné 
podujatia na ceste. 

Okrem pravidiel, organizátori pretekov mužov UCI WorldTour 
a ProSeries, ako ja pretekov žien UCI Women’s WorldTour a UCI 
ProSeries, musia tiež dodržiavať špecifické predpisy publikované UCI a 
použiteľné pre príslušnú sériu organizátorov UCI WorldTour a UCI 
Women’s WorldTour. 

(článok platný od 1.01.15; 1.01.17; 23.10.19). 
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§ 7  Technický poradca 
 

2.2.090   Technický poradca vyhodnocuje súlad organizácie pretekov UCI 
WorldTour a UCI Women’s WorldTour s pravidlami a špecifickými 
predpismi pre organizátorov. 

Technický poradca môže byť prítomný na pretekoch za účelom 
vykonávania tejto úlohy. V tomto prípade, organizátor mu musí 
poskytnúť visačku, ktorá umožňuje voľný prístup na preteky ako aj 
akreditačnú značku pre vozidlo technického poradcu, ktorá  umožňuje 
prístup na  oprávnené parkovisko na štarte a v cieli pretekov, ako aj 
oprávnenie jazdiť po trase pretekov. 

(článok platný od 1.01.15; 23.10.19). 

2.2.091  Pre preteky UCI WorldTour a UCI Women’s WorldTour, technický poradca 
vypracuje podrobnú hodnotiacu  správu  o  pretekoch,  s  prihliadnutím  na  
špecifické  predpisy pre organizátorov prostredníctvom hodnotiacej tabuľky, 
ktorú na tento účel vypracoval     manažment  UCI.  Organizátor  dostane  
kópiu  tejto  správy. 

(článok platný od 1.01.15; 23.10.19). 

2.2.092  Pre preteky UCI WorldTour a UCI Women’s WorldTour, technický poradca 
môže vykonať predbežnú kontrolu trasy pretekov, predovšetkým ohľadom 
bezpečnosti pretekov, nebezpečných miest  označených organizátorom a 
opatrení týkajúcich sa špecifických predpisov pre organizátorov. 

Ak sa takáto kontrola bude konať, technický poradca skontaktuje 
organizátora, vypracuje správu a oboznámi s ňou manažment UCI, ktorý v 
prípade potreby urobí príslušné rozhodnutia. 

(článok platný od 1.01.15; 23.10.19). 

§ 8  Porada tímových manažérov 
 

2.2.093   (N) V súlade s článkom 1.2.087 musí organizátor zvolať stretnutie manažérov 
tímu. 

Ustanovenia pre preteky žien a mužov triedy HC a triedy 1, ako aj preteky 
UCI Nations Cup a udalosti UCI Womens 'WorldTour 
Porada sa musí konať v nasledujúcich časoch: 
- preteky sa začínajú pred 12:00: večer deň vopred o 17:00; 
- preteky sa začínajú po 12:00: o 10:00 v deň pretekov.  

Ustanovenia pre UCI WorldTour 
Porada sa musí konať deň pred pretekmi o 16:00. 
Pre Grand Tours sa toto stretnutie môže uskutočniť skôr v priebehu dňa. 

Ak sa v ten istý deň uskutoční niekoľko pretekov, alebo jeden po druhom 
počas dvoch dní v tej istej zemepisnej oblasti, usporiadatelia prispôsobia 
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harmonogram porád po dohode s prezidentom rozhodcovského zboru. 

Okrem toho pre preteky UCI WorldTour a HC sa porada uskutoční za 
prítomnosti technického poradcu UCI, ako aj zástupcov tímov a jazdcov 
určených v protokole o extrémnom počasí podľa článku 2.2.029 bis. 

(článok doplnený  1.01.18; upravený 1.07.19). 
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Kapitola III JEDNODŇOVÉ PRETEKY 
 

Definícia 
2.3.001   Jednodňové  preteky  je  súťaž,  ktorá  prebieha  jeden  deň  len  s  jedným 

štartom a len jedným cieľom. 
Jednodňové preteky sú súťažou tímov a ak je povolené týmito pravidlami, aj 
súťažou mix tímov (zmiešaných tímov). 

(text upravený 1.01.05; 1.01.09). 

Vzdialenosti 
2.3.002   Maximálne vzdialenosti pre jednodňové preteky sú určené nasledovne: 

 

Medzinárodný kalendár Kategória Trieda Účasť 
Olympijské hry a 
Majstrovstvá sveta 

ME 
WE 
MU 
MJ 
WJ 

 Od 250 do 280 km 
Od 130 do 160 km 
Od 160 do 180 km 
Od 120 do 140 km 
Od 60 do 80 km 

Kontinentálne 
majstrovstvá 
Kontinentálne hry, 
regionálne hry a národné 
majstrovstvá 

ME  
MU
WE 
WU 
MJ 
WJ 

 Maximum 240 km 
Maximum 180 km 
Maximum 140 km 
Maximum 120 km 
Maximum 140 km 
Maximum 80 km 

UCI WorldTour ME UWT Vzdialenosť   určená   Radou 
profesionálnej cyklistiky 

UCI Continental Circuits ME 
ME 
ME 
MU 

1.HC 
1.1 
1.2 
1.2 

Maximum 200 km* 
Maximum 200 km* 
Maximum 200 180 km 
Maximum 180 km 

Ženy Elite WE 
WE 
WE 
WE 

WWT 
1.Pro 
1.1 
1.2 

Maximum 160 km 
Maximum 140 km 
Maximum 140 km 
Maximum 140 km 

Juniori MJ 1. Ncup 
1.1. 

Maximum 140 km 
Maximum 140 km 

Juniorky WJ 
WJ 

1.Ncup 
1.1 

Maximum 80 km 
Maximum 80 km 

 

* S výnimkou predchádzajúceho súhlasu Výkonného výboru UCI. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.18; 
23.10.19; 21.10.20; 9.11.20). 

2.3.003  Pre medzinárodné preteky mimo Európy, výnimky môžu byť udelené 
Výkonným výborom UCI alebo pre preteky UCI WorldTour, Radou 
profesionálnej cyklistiky. 

(text upravený 1.01.05). 

Trasa 
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2.3.004   Organizátor musí umiestniť pevné tabule označujúce: kilometer nula (ostrý 
štart),  30km po  štarte  a  potom  posledných 25,  20,  10,  5,  4,  3,  2  km. V 
pretekoch končiacich na okruhoch je potrebné umiestniť len posledné 3, 2 
a 1 km a počet okruhov zostávajúcich do konca pretekov. 

Organizátor musí taktiež označiť nasledujúce vzdialenosti od cieľovej pásky: 
500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m a 50 m. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.19). 

2.3.005  Posledný kilometer musí byť označený červeným trojuholníkom. Okrem 
cieľového banera, žiaden iný baner nesmie byť umiestnený za červeným 
trojuholníkom. 

2.3.006   Organizátor musí pred cieľovou páskou zariadiť odklon vozidiel (vrátane 
motocyklov), ktorý musia použiť všetky vozidlá, s výnimkou vozidiel 
manažmentu organizátora, rozhodcov a doktora pretekov.  

(text upravený 1.01.05; 1.01.18). 

2.3.007   Ak sú preteky usporiadané na okruhu, tento okruh musí byť dlhý najmenej 
10km. 

Na  okruhoch s  dĺžkou od  10  do  12km  len  jedno  tímové vozidlo, ktoré 
má oficiálnu športovú funkciu, môže sledovať preteky. 

Organizátor pretekov môže požiadať UCI o udelenie výnimky z tohto 
ustanovenia. Musí zaslať žiadosť na UCI prostredníctvom svojej národnej 
federácie tak, aby bola doručená najneskôr 90 dní pred začatím pretekov. 
Žiadosť  musí  obsahovať  podrobný  popis  trate  a  podporné  vyhlásenie s 
odôvodnením na požadovanú výnimku. 

(text upravený 1.01.99; 1.10.10). 

2.3.008   Časť pretekov sa môže konať na okruhu za nasledujúcich podmienok: 

−    dĺžka okruhu musí byť najmenej 3 km 

−    maximálny počet kôl na okruhu musí byť: 

−    3 pre okruhy medzi 3 a 5 km; 

−    5 pre okruhy medzi 5 a 8 km; 

−    8 pre okruhy medzi 8 a 10 km; 

Rozhodcovia musia urobiť všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili správny  
chod  pretekov,  obzvlášť  v prípade,  keď  nastane  zmena  vývoja pretekov 
pri vstupe na okruh. 

(text upravený 1.01.10). 

Predstavenie tímov  
2.3.009   Prezentácia tímov môže byť organizovaná deň pred pretekom alebo prvou 

etapou (alebo prológom). Táto prezentácia bude zahrnutá do špecifického 
rozpisu pretekov a organizátor pokryje akékoľvek dodatočné náklady na pobyt, 
ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s takýmto prezentovaním. Ak sa organizátor 
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výslovne nedohodol inak, prítomnosť všetkých pretekárov a športových 
riaditeľov zaregistrovaných na preteky je povinná. 

Počas kompletnej prezentácie tímov budú mať pretekári svoje súťažné 
oblečenie (oficiálne šortky a dresy) alebo iné oficiálne tímové oblečenie. 

Prezentácia tímov nesmie trvať dlhšie ako jednu hodinu a nesmie zasahovať do 
tréningového obdobia a času večere pretekárov. 

Podpisovanie štartových hárkov 
Usporiadateľ si môže určiť poradie tímov pre tímovú prezentáciu a pre 
podpisovanie štartovných hárkov pre jednodňové podujatia a pre prvú 
cestnú etapu etapových pretekov.  

Organizátor môže tiež stanoviť poradie pretekárov alebo tímov pre všetky 
ostatné etapy podľa ustanovení, ktoré musia byť podrobne uvedené v 
komuniké. 

Pri podpise štartovných hárkov musia mať pretekári svoje súťažné oblečenie 
(oficiálne šortky a dresy). 

Podpisovanie  štartovných  hárkov začína 1 hodinu a 10 minút pred štartom a 
končí  10  minút  pred  štartom. 

Pretekári sú povinní podpísať štartovné hárky, inak budú vylúčení alebo 
diskvalifikovaní z pretekov. Vo výnimočných prípadoch za špecifických 
podmienok, rozhodcovský zbor môže dotyčnému pretekárovi povoliť 
štartovať. 

Pretekári  a  ich  vedúci  tímov  sa  musia  zhromaždiť  na  mieste,  kde  sa 
podpisujú štartovné hárky. 

Musia sa na tomto mieste zhromaždiť najneskôr 15 minút pred časom 
odchodu z  miesta slávnostného štartu. 

V prípade nedodržania vyššie uvedených ustanovení, pretekár a vedúci tímu 
budú penalizovaní podľa článku 2.12.007. 

(text upravený 1.01.05; 1.10.10; 1.10.11; 1.01.15; 1.01.19; 1.07.19). 

 

Štart pretekov 

2.3.010     Ostrý štart môže byť – pevný alebo letmý – maximálne 10 km od miesta 
slávnostného štartu. 

2.3.011   Na  Majstrovstvách  sveta  a  Olympijských  hrách  výdaj  štartovných  čísiel 
je deň alebo dva dni pred pretekmi na ceste. Číslovanie na štartovnej listine 
je nasledovné: 

Muži Elite: 
1. krajina,  ktorá  získala  titul  majstra  sveta  na  predchádzajúcich 

majstrovstvách sveta a titul olympijského víťaza na 
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predchádzajúcich olympijských hrách; 
2. ostatné krajiny v poradí podľa  poslednej zverejnenej mužskej UCI   

svetovej klasifikácie národov; 
3.  štartovné poradie krajín, ktoré nie sú zaradené v mužskej UCI 

svetovej klasifikácii sa určí losovaním. 

Ženy Elite: 
1. krajina,  ktorá  získala  titul  majstra  sveta  na  predchádzajúcich 

majstrovstvách sveta a titul olympijského víťaza na 
predchádzajúcich olympijských hrách; 

2. ostatné krajiny v poradí podľa posledného zverejneného ženského 
UCI svetového rankingu národov; 

3. štartovné poradie krajín, ktoré nie sú zaradené v ženskom UCI 
svetovom rankingu sa určí losovaním. 

Muži U23: 
1. iba  pre  majstrovstvá sveta,  krajina,  ktorá  získala  titul  majstra 

sveta na predchádzajúcich majstrovstvách sveta; 
2. krajiny    umiestnené    podľa    posledného    zverejneného  poradia 

v Under 23 nations´ cup; 
3. štartovné poradie krajín, ktoré nie  sú  umiestnené v  klasifikácii 

Under 23 nations´ cup, sa určí losovaním. 

Juniori: 
1. krajina, ktorá získala predchádzajúci titul majstra; 
2. krajiny    umiestnené    podľa    posledného  zverejneného    poradia 

men junior nations´ cup; 
3. štartovné poradie krajín, ktoré nie  sú  umiestnené v  klasifikácii 

men junior nations´ cup, sa určí losovaním. 

Juniorky: 
1. krajina, ktorá získala predchádzajúci titul majstra; 
2. krajiny    umiestnené    podľa    posledného    zverejneného    poradia 

women junior nations´ cup; 
3. štartovné  poradie  krajín,  ktoré  nie  sú  umiestnené  v  poradí 

women junior nations´ cup, sa určí losovaním. 

Štartovné číslo 1 musí byť pridelené predchádzajúcemu majstrovi sveta na 
majstrovstvách sveta a predchádzajúcemu olympijskému víťazovi na 
Olympijských hrách. Štartovné čísla sa krajinám vydajú v abecednom poradí 
pretekárov. Volanie krajín na štart bude podľa číslovania na štartovnej listine. 

 

(text upravený 1.01.00; 1.01.08; 1.01.09; 1.08.13; 1.01.16; 1.07.18). 

Práva a povinnosti pretekárov 
2.3.012   Všetci  pretekári  si  môžu  pomáhať  drobnými  službami  ako  napríklad 

požičanie alebo výmena jedla, nápojov, kľúčov alebo príslušenstva. 
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Požičiavanie alebo výmena kolies alebo bicyklov a čakanie na pretekára, ktorý   
zaostal  alebo   bol   účastníkom  nehody  je   povolené  len   medzi pretekármi  
rovnakého  tímu.   Tlačenie   pretekára   iným   pretekárom  je pod hrozbou 
diskvalifikácie v každom prípade zakázané. 

2.3.013   Pretekári  môžu  odovzdať  svoje  pláštenky,  oblečenie  atď.  podaním  ich 
do auta svojho športového riaditeľa, ktorý jazdí za autom hlavného rozhodcu. 

Jeden pretekár tímu môže vykonávať túto službu pre svojich spolujazdcov 
za rovnakých podmienok. 

(text upravený 1.01.05). 

2.3.014   V prípade,  že  cieľ  pretekov  je  na  okruhoch,  povolená  pomoc  medzi 
pretekármi je možná iba medzi tými, ktorí absolvovali rovnakú vzdialenosť 
pretekov. 

Sprievodné vozidlá 
2.3.015   Radenie vozidiel je určené podľa diagramu v článku 2.3.046. 

2.3.016   (N) Technická pomoc pre mix tímy je poskytovaná z neutrálnych vozidiel. 
Organizátor musí zabezpečiť aspoň 3 adekvátne vybavené neutrálne vozidlá 
(autá alebo motocykle) a Koniec pretekov („zberák“). 

(text upravený 1.01.02). 

2.3.017   Len jedno tímové vozidlo môže byť v kolóne pretekov. 

Na pretekoch UCI WorldTour (s výnimkou pretekov na okruhoch alebo v 
záverečnom okruhu) je však povolené, aby druhé tímové vozidlo  
podliehalo nasledujúcim podmienkam: 
- organizátor poskytne prvé vozidlo s červeným číslom a druhé vozidlo 

s čiernym číslom na definovanie polohy vozidiel v konvoji pretekov; 
- druhé vozidlo bude mať možnosť voľného obehu: 

o minimálne 5 minút pred prvým sprievodným vozidlom na 
čele pretekov, pred konvojom pretekov; alebo 

o vzadu v druhej rade športových riaditeľov 

Ak sa druhé vozidlo pohybuje vpredu pred konvojom pretekov, 
musia byť dodržané pokyny a podmienky pre zaradenie sa za 
skupinu pretekárov v úniku: 
- športový riaditeľ hlavného tímového vozidla požiada o 

schválenie prezidenta rozhodcovského zboru, aby sa druhé 
vozidlo mohlo zaradiť za skupinu pretekárov v úniku, alebo 

- prezident rozhodcovského zboru bude informovať tímy o ich 
práve na zaradenie prostredníctvom radio-tour; 
 

Ak je druhé vozidlo zaradené za skupinou pretekárov podľa článku 
2.3.021, ak rozhodca nepovažuje medzeru za dostatočnú, na 
základe pokynov rozhodcu bude druhé vozidlo musieť: 
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- predbehnúť pretekárov v úniku a pokračovať v jazde pred 
sprievodným vozidlom na čele pretekov, mimo konvoj 
pretekov; alebo 

- zastaviť a vrátiť sa do druhej rady športových riaditeľov. 

Tímové vozidlá, ktoré sú oprávnené pohybovať sa v konvoji  pretekov, 
nemôžu opustiť trať pretekov, pokiaľ nemajú povolenie od organizačného 
vedenia pretekov alebo prezidenta rozhodcovského zboru. 

Porušenia ustanovení tohto článku sú sankcionované podľa článku 2.2.039 
týkajúce sa pohybu vozidiel v pretekoch bez toho, aby bola dotknutá 
akákoľvek iná uplatnená sankcia. 

V každom prípade platí článok 2.2.035. 

(text upravený 1.01.19). 

2.3.018   Poradie tímových áut v pretekoch je určené nasledovne: 

UCI WorldTour  

1. autá   tímov,   ktoré   sú   zastúpené   na   porade   vedúcich   tímov 
uvedených  v  článku  1.2.087  podľa  poradia štartujúcich pretekárov 
z posledného individuálneho rankingu UCI World pre mužov (pre 
preteky UCI WorldTour) alebo individuálneho rankingu UCI Women’s 
WorldTour (pre preteky UCI Women’s WorldTour) v aktuálnej sezóne; 

2. autá ostatných UCI WorldTeam alebo UCI Women’s WorldTeams 
zastúpených na porade, ktorých štartujúci pretekári ešte nezískali 
body v mužskom svetovom rebríčku UCI jednotlivcov alebo v 
individuálnom rebríčku UCI Women’s WorldTour; 

3. 2. autá ostatných tímov, ktoré sú zastúpené na porade vedúcich tímov, 
ktorých štartujúci pretekári doteraz nezískali body do individuálneho 
rankingu UCI World; 

4. 3. autá   tímov   ktoré   nepotvrdili   svojich   štartujúcich   pretekárov 
v časovom limite stanovenom v článku 1.2.090; 

5. 4. autá tímov ktoré neboli prítomné na porade vedúcich tímov. 

V skupine 2 až 4 5 sa poradie určuje losovaním. 

Auto tímu podľa bodu 1, 2 alebo 2 3, ale ktoré spadá do kategórií 
uvedených v bodoch 3 4 alebo 4 5, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 
3 4 alebo 4 5. 

 
Ostatné preteky  

1. autá UCI tímov a národných tímov zastúpených na porade vedúcich  
tímov,  ktoré  potvrdili  svojich  štartujúcich  pretekárov v časovom 
limite stanovenom v článku 1.2.090; 

2. autá ostatných tímov zastúpených na porade vedúcich tímov, ktoré 
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potvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom limite; 
3. autá ostatných tímov zastúpených na porade vedúcich tímov, ktoré 

nepotvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom limite; 
4. autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov. 

V  každej  skupine, poradie áut  sa  určuje  losovaním na  porade  vedúcich 
tímov. 

Na všetkých pretekoch, na losovanie sa používajú ústrižky papiera s názvom 
prihláseného tímu. Prvému vylosovanému názvu bude priradené prvé 
miesto, druhému názvu druhé miesto, atď. 

Na všetkých pretekoch, poradie áut môže byť v prípade potreby upravené 
Hlavným rozhodcom; prípadné zmeny budú do sprievodných vozidiel od 
komunikované cez "Radio tour". 

(text upravený 1.01.01; 1.01.03; 1.01.05; 1.01.09; 1.10.09; 1.10.11; 1.01.15; 3.06.16; 
1.01.18; 1.01.19; 9.11.20). 

2.3.019   Počas pretekov, vozidlá sú radené za vozidlom hlavného rozhodcu, alebo 
ním delegovaným rozhodcom. 

Posádka vozidiel, za všetkých okolností, sa musí riadiť pokynmi rozhodcov, 
ktorých snahou je uľahčiť im jazdu v kolóne. 

2.3.020   Každý vodič, ktorý chce predbehnúť auto rozhodcu, na vlastný podnet príde 
na jeho úroveň, oznámi mu svoj zámer a môže pokračovať len za 
predpokladu, že od tohto rozhodcu dostane súhlas. Potom musí dokončiť 
svoj zámer čo najrýchlejšie a bez odkladu sa vrátiť na svoju pozíciu v kolóne. 

Iba jednému vozidlu je povolené vojsť do pelotónu a to bez ohľadu na veľkosť 
skupiny. 

2.3.021   Pri úniku pretekárov z pelotónu, ich sprievodné autá sa nemôžu zaradiť 
medzi   pretekárov   v úniku   a   skupiny   prenasledovateľov   bez   súhlasu 
rozhodcu, až do doby, keď pokladá rozstup za dostatočný. 

2.3.022   Žiadne    vozidlo    nesmie    predbehnúť    pretekárov    počas    posledných 
10 kilometroch. 

2.3.023   Počas majstrovstiev sveta, iba vozidlá zmienené nižšie sú oprávnené  jazdiť 
na pretekoch: 

1.    auto hlavného rozhodcu 
2.    auto druhého rozhodcu 
3.    auto tretieho rozhodcu 
4.    auto štvrtého rozhodcu 
5. šesť áut UCI 
6.  auto lekára 
7.  dve sanitky 
8.  policajné auto, ak je potrebné 
9.        autá národných tímov, plus štyri autá a jeden motocykel 
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poskytujúce neutrálnu pomoc 
10.     maximálne 3 TV motocykle a jeden motocykel pre nahrávanie zvuku 
11.     dva motocykle rozhodcov 
12.     dva motocykle fotografov 
13.     motocykel/le regulátora/ov kolóny 
14.     dva motocykle - info 
15.     motocykel lekára 
16.     motocykel tabulátor 
17.     motocykle polície 
18.     koniec pretekov – „zberák“ 

Počas Olympijských hier,  iba vozidlá zmienené nižšie sú oprávnené  jazdiť 
na pretekoch: 

1. auto hlavného rozhodcu 
2. auto druhého rozhodcu 
3. auto tretieho rozhodcu 
4. auto štvrtého rozhodcu 
5. auto manažéra organizačného výboru 
6. auto technického delegáta UCI 
7. auto lekára 
8. dve sanitky 
9. policajné auto 

10.      autá národných tímov plus štyri autá a jeden motocykel       
poskytujúce neutrálnu pomoc 

11.      maximálne 3 TV motocykle a jeden motocykel pre nahrávanie zvuku 
12.      dva motocykle rozhodcov 
13.      dva motocykle fotografov 
14.      motocykel/le regulátora/ov kolóny 
15.       dva motocykle - info 
16.      motocykel lekára 
17.      motocykel tabulátor 
18.      motocykle polície 
19.      koniec pretekov – „zberák“ 

Vozidlá musia jazdiť na trati v súlade s diagramom konvoja pretekov článok 
2.3.046. 

(text upravený 1.01.02; 30.01.04; 1.01.05, 1.01.08; 1.08.13; 1.05.17). 

2.3.024   Počas  majstrovstiev  sveta,  poradie  vozidiel  národných  tímov  je  určené 
nasledovne: 

Muži Elite: 
1. autá krajín, ktoré majú prihlásených 9 pretekárov; 
2. autá krajín, ktoré majú prihlásených 7 až 8 pretekárov; 
3. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  7  pretekárov 

zoskupených podľa počtu prihlásených pretekárov. 
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V  každej  skupine je poradie určené podľa poslednej zverejnenej klasifikácie 
krajín UCI World. Pre druhú skupinu, poradie je určené  podľa  počtu  UCI  
bodov  v  poslednej  zverejnenej klasifikácii krajín v Kontinentálnych   
okruhoch   (Continental   circuits).   Pre   vozidlá,   ktoré zabezpečujú viacero 
krajín, vyššie umiestnená krajina je braná do úvahy. 

Ženy Elite 
1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 6 pretekárok; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  6  pretekárok 

zoskupených podľa prihlásených pretekárok. 

V každej skupine, poradie je určené podľa poslednej zverejnenej klasifikácie 
krajín pre Ženy Elite. Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie 
umiestnená krajina je braná do úvahy. 
 
Muži U23 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 5 pretekárov; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  5  pretekárov 

zoskupených podľa prihlásených pretekárov. 

V každej skupine, poradie je určené, po prvé, podľa poslednej zverejnenej 
klasifikácie krajín Under 23 Men Nations Cup a po druhé, poradie ostatných 
krajín bude určené podľa počtu UCI bodov v poslednej zverejnenej klasifikácii 
krajín v Kontinentálnych okruhoch (Continental circuits). Pre vozidlá, ktoré 
zabezpečujú viacero krajín, vyššie umiestnená krajina je braná do úvahy. 
 
Juniori 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 5 pretekárov; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  5  pretekárov 

zoskupených podľa prihlásených pretekárov. 

V každej skupine, poradie je určené, po prvé, podľa poslednej zverejnenej 
klasifikácie krajín Junior Men Nations Cup a po druhé, poradie ostatných 
krajín bude určené losovaním. Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, 
vyššie umiestnená krajina je braná do úvahy. 
 
Juniorky 

1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 5 pretekárok; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  5  pretekárok 

zoskupených podľa prihlásených pretekárok. 

V každej skupine, poradie je určené, po prvé, podľa poslednej zverejnenej 
klasifikácie krajín Junior Women Nations Cup a po druhé, poradie ostatných 
krajín bude určené losovaním. Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, 
vyššie umiestnená krajina je braná do úvahy. 
 
Počas Olympijských hier, poradie vozidiel národných tímov je určené na 
základe Olympijského kvalifikačného rebríčka nasledovne: 
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Muži Elite 
1. autá krajín, ktoré majú prihlásených 5 pretekárov; 
2. autá krajín, ktoré majú prihlásených 4 pretekárov; 
3. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  4  pretekárov 

zoskupených podľa prihlásených pretekárov. 

V prvej skupine, poradie je určené podľa posledného zverejneného UCI World 
rankingu krajín. V druhej a tretej skupine, poradie krajín sa určí podľa počtu 
UCI bodov v poslednej zverejnenej klasifikácii krajín v Kontinentálnych 
okruhoch   (Continental circuits). Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, 
vyššie umiestnená krajina je braná do úvahy. 

Ženy Elite 
1. autá krajín, ktoré majú prihlásených najmenej 3 pretekárky; 
2. autá  krajín,  ktoré  majú  prihlásených  menej  ako  3  pretekárky 

zoskupených podľa prihlásených pretekárok. 

V každej skupine, poradie je určené podľa poslednej zverejnenej klasifikácie 
krajín pre Ženy Elite. Pre vozidlá, ktoré zabezpečujú viacero krajín, vyššie 
umiestnená krajina je braná do úvahy. 

(text upravený 30.01.04; 1.01.05, 1.01.08; 1.01.09; 1.08.13; 3.06.16; 1.05.17; 1.01.19; 
1.01.21).  

Občerstvovacie zóny označené organizátorom 
2.3.025   V  pretekoch  alebo  etapách, organizátori musia zriadiť zóny, v ktorých tímy 

môžu zásobovať svojich pretekárov. Tieto občerstvovacie zóny musia byť 
označené. Musia mať dostatočnú dĺžku, aby proces občerstvenia prebehol 
hladko. 

Jedlo a nápoje sú podávané stacionárne jedine osobami, ktoré sú členmi 
sprievodného tímu a nikým iným. Členovia sprievodného tímu, zásobujúci 
pretekárov, musia mať oblečené tímové oblečenie a stáť maximálne jeden 
meter od bočnej strany cesty. Musia byť postavení iba po jednej strane 
vozovky a to po strane, po ktorej sa v danej krajine jazdí podľa pravidiel 
cestnej premávky. 

Každá občerstvovacia zóna by mala byť spojená so zónou pre odhadzovanie 
odpadu, ktorá je umiestnená hneď pred a hneď po občersvovacej zóne, aby 
mohli pretekári odhodiť svoj odpad. 

Organizátori  by   mali   taktiež   zriadiť   zónu   pre   odhadzovanie  odpadu v 
dostatočnej dĺžke medzi posledným 20. a 10. km každých pretekov alebo 
etapy, aby mohli pretekári odhodiť svoj odpad. 

 (text upravený 1.01.05; 1.01.20). 
 

Občerstvovanie pretekárov z tímového auta 
2.3.025   V   pretekoch   alebo   etapách,   ktorých   dĺžka   nepresiahne   150km   je 

   bis  odporúčané, aby boli pretekári občerstvovaní iba z tímových vozidiel. 
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Občerstvenie môžu podávať v bufetových taškách alebo cyklistických fľašiach. 
Zriadenie občerstvovacej zóny vyznačenej organizátorom nie je povinné. 

Pretekári pomaly prídu na úroveň auta svojho športového riaditeľa.   Jedlo a 
nápoje sa podávajú výhradne za vozidlom rozhodcu a v žiadnom prípade nie v 
pelotóne alebo za pelotónom. 

Ak vytvorená skupina mimo pelotónu má 15 pretekárov a menej, jedlo a 
pitie môže byť podané na konci skupiny. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.20). 

 
Občerstvovanie pretekárov mimo zóny označenej organizátorom 

2.3.026   Občerstvovanie pretekárov mimo zón označených organizátorom je povolené 
len stacionárne a jedine osobami sprievodného tímu a nikým iným. Členovia 
sprievodného tímu môžu pretekárom podávať iba cyklistické fľaše. Podávanie 
občerstvenia v bufetových taškách je povolené iba v občerstvovacích zónach 
označených organizátorom, ako aj v stúpaniach na prémie, ktoré sa 
započítavajú do vrchárskej klasifikácie. 

Členovia sprievodného tímu, zásobujúci pretekárov, musia mať oblečené 
tímové oblečenie a stáť maximálne jeden meter od bočnej strany cesty. Musia 
byť postavení iba po jednej strane vozovky a to po strane, po ktorej sa v 
danej krajine jazdí podľa pravidiel cestnej premávky. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.15; 1.01.20). 

2.3.027  Akékoľvek občerstvenie (z auta alebo zo stoja mimo občerstvovacích zón 
vyznačených organizátorom) je striktne zakázané: 
- počas prvých 30 a posledných 20 kilometrov 
- posledných 500 m pred šprintom, počítaným do sekundárnej klasifikácie 
(bodovacia súťaž, vrchárska klasifikácia alebo iné), bonusovým šprintom, 
občerstvovacou zónou; 
- v prvých 50 metroch za šprintom, počítaným do sekundárnej klasifikácie 
(bodovacia súťaž, vrchárska klasifikácia alebo iné), bonusovým šprintom, 
občerstvovacou zónou; 
- v  klesaniach z horských prémií započítavaných do vrchárskej súťaže 
- v akejkoľvek inej oblasti určenej organizátorom a rozhodcovským zborom. 

Rozhodcovia môžu prispôsobiť vyššie spomenuté vzdialenosti v závislosti na 
poveternostných podmienkach a kategórii, typu a dĺžky pretekov. Takéto 
rozhodnutie musí byť oznámené účastníkom prostredníctvom radio-tour. 

(text upravený 1.01.01; 1.08.13; 1.01.19; 1.01.20). 

2.3.028   Počas majstrovstiev sveta a Olympijských hier je občerstvenie povolené len 
z tímových vozidiel a pevných občerstvovacích zón zriadených pre tento účel, 
pozdĺž trate a od doby určenej UCI pre každé preteky individuálne. 

(text upravený 1.01.00; 1.01.19). 
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Technická pomoc 
2.3.029   Pretekári môžu prijať technickú pomoc len od technických členov svojich 

tímov alebo z neutrálnych mechanických vozidiel alebo zo zberného vozidla. 

V  prípade  výmeny  bicykla  počas  pretekov,  odhodený  bicykel  v každom 
prípade musia zobrať buď niektoré vozidlá z pretekov, tímové autá, neutrálne 
vozidlá alebo zberné vozidlo. 

Mechanická pomoc na trati zo stacionárnej pozície je obmedzená len na 
výmenu   kolies   okrem    pretekov,   ktoré   končia   na    okruhoch,   kde v 
autorizovaných zónach môžu byť vymenené aj bicykle. 

Akákoľvek  mechanická  pomoc,  ktorá  nesplní  vyššie  stanovené  pravidlá 
bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára buď okamžite alebo po 
pretekoch, pokiaľ je dokázaná akýmikoľvek prostriedkami a overená 
rozhodcami (článok 12.1.001). 

2.3.030   Nech je pretekárova pozícia na pretekoch akákoľvek, môže dostať len takú 
pomoc a mechanickú kontrolu (napr. brzdy), ktorá je vykonaná na konci 
skupiny a stacionárne. Mazanie reťaze z pohybujúceho sa vozidla je zakázané. 

V prípade pádu, použitie tohto ustanovenia je ponechané na posúdenie 
rozhodcu. 

(text upravený 1.07.11). 

2.3.031   Žiadne vybavenie pre pretekárov nemôže byť pripravované alebo držané 
mimo sprievodného vozidla. Všetky osoby idúce vo vozidle sa musia zdržiavať 
vo vnútri vozidla. 

2.3.032   Ak je povolená technická pomoc z motocykla, motocykle môžu viezť len 
náhradné kolesá. 

2.3.033   Počas majstrovstiev sveta a Olympijských hier, opravy, výmeny kolies alebo 
bicykla  môžu  byť  vykonané  osobou  z  mechanického  vozidla,  ktoré  je v 
kolóne    pretekov    alebo    v    depách    pre    tento    účel    zriadených. 

(text upravený 1.01.01). 

Železničné priecestie 
2.3.034   Je striktne zakázané prechádzať cez zatvorené železničné priecestie, keď sa 

uzatvára alebo keď je vydávané výstražné zvukové alebo svetelné znamenie. 

Okrem pokuty podľa právnych noriem, pretekári, ktorí porušia toto pravidlo, 
budú diskvalifikovaní rozhodcami, okrem toho môže disciplinárna komisia 
uložiť pozastavenie činnosti do jedného mesiaca, ako aj pokutu vo výške 200 
až 5 000 CHF. 

(text upravený 1.01.01; 1.01.16; 1.01.18). 

 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 CESTA Strana 51 z 205 

2.3.035   Nasledovné pravidlá sa budú aplikovať: 
1. Ak   jeden   alebo   viacero   pretekárov  z úniku   sú   zadržaní   na 

železničnom priecestí, ale závory sa otvoria pred príchodom 
prenasledovateľa alebo skupiny prenasledovateľov, neprijmú sa žiadne  
opatrenia,  uzavreté  železničné  priecestie  sa  považuje za incident 
pretekov bez možnosti kompenzácie; 

2. Ak jeden alebo viacero pretekárov z úniku má náskok viac ako 30  
sekúnd,  sú  zadržaní  na  železničnom  priecestí,  dostihnutí 
prenasledovateľom alebo skupinou prenasledovateľov a závory sú stále  
zatvorené,  v   takomto  prípade  sa   preteky  neutralizujú a znova  
odštartujú s  rovnakými    rozstupmi, hneď  potom  ako prešli oficiálne 
vozidlá pred pretekmi; 
Ak je náskok menší než 30 sekúnd, uzavreté železničné priecestie sa 
považuje za incident pretekov bez možnosti kompenzácie; 

3. Ak   jeden   alebo   viacero   vedúcich   pretekárov   stihnú   prejsť cez 
železničné priecestie skôr, ako sa závory zatvoria a ostatní pretekári 
musia zastaviť, žiadne opatrenia sa neprijmú a uzavreté železničné    
priecestie    sa    považuje    za    incident    pretekov bez možnosti 
kompenzácie; 

4. Ak   skupina   pretekárov  je   rozdelená   dôsledkom  uzatvárania 
železničného priecestia, prvá skupina bude spomalená alebo 
zastavená, aby sa umožnilo omeškaným pretekárom vrátiť sa do prvej 
skupiny; 

5. Akákoľvek  iná  situácia  (napr.  predĺžené  zatvorenie  závor  atď.) musí 
byť riešená rozhodcami. 

Tento článok sa rovnako vzťahuje aj na podobné situácie (mobilné mosty, 
prekážky na ceste, atď.). 

(text upravený 1.01.16). 

Šprinty 
2.3.036   Pretekárom je prísne zakázané zmeniť priamy smer jazdnej dráhy, ktorú si 

zvolili po začatí šprintu a tak ohroziť ostatných. 

(text upravený 1.01.05). 

Cieľ a meranie času 
2.3.037   Výsledky pretekov musia  byť  vždy  stanovené podľa  poradia  na  cieľovej 

páske. Podľa výsledkov sa určuje rozdelenie cien a pridelenie bodov. 

Výsledky  v  cieli  musia  byť  použité  na  určenie  poradia  pretekárov  s 
rovnakým počtom bodov v sekundárnych klasifikáciách. 

(text upravený 1.01.02). 

2.3.038   (N) Photo-finish s elektronickým záznamom času je povinný. 

(text upravený 1.01.05). 
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2.3.039   Každý pretekár, ktorý v cieli dosiahne čas o 8% horší než je čas víťaza, 
nebude klasifikovaný. Časový limit môže byť vo výnimočných prípadoch 
predĺžený   rozhodcovským   zborom   po   konzultácii   s   organizátorom. 

Na majstrovstvách sveta a Olympijských hrách, každý pretekár, predtým než 
začne  posledný  okruh,  ktorý  odpadne  z  pelotónu  a bude  dostihnutý 
vedúcimi  pretekármi  o jeden  okruh,  bude  eliminovaný  a  musí  opustiť 
preteky. Všetci ostatní pretekári budú klasifikovaní podľa ich umiestnenia. 

(text upravený 1.01.99; 1.01.05; 1.01.13). 

2.3.040   Všetkým pretekárom tej istej skupiny bude pridelený rovnaký čas. 
Časomerači  zaznamenávajú časy pokiaľ nepríde vozidlo – koniec pretekov. 
Tiež zaznamenávajú časy pretekárom po časovom limite a zaznamenané 
časy odovzdajú hlavnému rozhodcovi. 

(text upravený 1.01.05). 

2.3.041   Všetky  časy  zaznamenané časomeračmi musia  byť  zaokrúhlené smerom 
nadol na najbližšiu sekundu. 

(text upravený 1.01.05). 

2.3.042   V prípade dojazdu na dráhe, celý povrch dráhy môže byť použitý. 

Časy pretekárov môžu byť zaznamenané pri vstupe na dráhu. Okrem toho, 
rozhodcovia môžu rozhodnúť o neutralizácii pri vstupe na dráhu, aby sa 
zabránilo zmiešaniu pretekárov z rôznych skupín. 

Ak je dráha nepojazdná, cieľ musí byť premiestnený mimo dráhu a pretekári 
musia byť o tom informovaní všetkými možnými prostriedkami. 

2.3.043  Ak sa aj napriek použitiu všetkých dostupných technických prostriedkov 
nepodarilo rozdeliť zhodných pretekárov na jednom z prvých troch miestach 
na Majstrovstvách sveta alebo na Olympijských hrách, každému pretekárovi 
bude udelené miesto, o ktorom sa rozhodovalo. Nasledujúce umiestnenie 
alebo v prípade zhody troch pretekárov, nasledujúce dve umiestnenia, 
nebudú udelené. 

(text upravený 1.01.04). 

2.3.044  Klasifikácia tímov nie je povinná. Je založená na súčte troch najlepších 
individuálnych časov každého tímu. 

V  prípade  zhody,  tímy  budú  rozdelené  podľa  súčtu  umiestnenia  ich 
najlepších troch pretekárov. 

V prípade, že súčty umiestnení budú stále zhodné, tímy budú rozdelené 
na základe umiestnenia ich najlepšieho pretekára. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03). 
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Diskvalifikácia 
2.3.045   [článok zrušený 1.01.21] 

Ak bude pretekár diskvalifikovaný pred tým, ako boli výsledky formálne 
schválené, individuálne a prípadne tímové výsledky musia byť upravené. 

Ak je pretekár diskvalifikovaný po formálnom schválení výsledkov, v prípade 
potreby, musí byť upravená iba klasifikácia jednotlivcov do 20 miesta. 

Pre  ostatné  miesta,     umiestnenie  diskvalifikovaného  pretekára  ostane 
prázdne.   Klasifikáciu   tímov,   v prípade   potreby,   je   potrebné   upraviť 
kompletne. 

(článok platný od 1.01.05). 

 
Slávnostné odovzdávanie cien 

2.3.046   Pretekári sa musia zúčastniť oficiálneho udeľovania cien na základe rôznych 
klasifikácií stanovených organizátorom. Oficiálny ceremoniál sa uskutoční v 
nasledujúcom poradí: 

- prví traja pretekári; 
- víťazi ostatných klasifikácií 
- vedúci pretekár pohára UCI alebo série UCI 

Žiadny líderský dres nemôže byť udelený počas tohto slávnostného 
odovzdávania cien. 

(článok doplnený 1.01.18). 
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2.3.047 Diagram konvoja pretekov
 
 

média 

 
hostia 

 
 
polícia 

neutrálne 

vozidlá 

 

 
riaditeľ 

pretekov 

 
 
rozhodca 2 

 
moto - info 

 

 
 
 

Motocykle (médiá, rádio, tv, fotografi) v žiadnom prípade 

sa nemôžu nachádzať bezprostredne pred alebo za pelotónom 
 

 
zóna na predbiehanie 

 

lekár 
Motocykel – info 

• polícia 
• organizátor 

 

 
 
 

vedúci tímov 
Hlavný rozhodca 

a radiotour 

 

 
 

 
polícia 

 
zberné 

vozidlo 

 
sanitka 

 
neutrálne 

vozidlo 

 
hostia 

 

 
rozhodca 3 

 
zóna na predbiehanie 
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Kapitola IV ČASOVKY JEDNOTLIVCOV 
 

Vzdialenosti 
2.4.001   Vzdialenosti musia byť nasledovné: 

 

 
 

Kategória 

Maximálna vzdialenosť 

Majstrovstvá sveta 
a 

Olympijské hry 

 
Ostatné preteky 

Muži: elite 40-50 km 80 km 

Under 23 30-40 km 40 km 

juniori 20-30 km 30 km 

Ženy: elite 20-30 km 40 km 

juniorky 10-15 km 15 km 

 
(text upravený 1.01.05, 1.01.07). 

Trať 
2.4.002   Trať musí byť bezpečná a perfektne označená. 

2.4.003   Po začatí pretekov môže byť trať využívaná len pretekármi ktorí pretekajú a 
ich doprovodnými vozidlami. 

2.4.004   Vzdialenosť zostávajúca do cieľa musí byť jasne označená najmenej každých 
5 km. V časovkách do vrchu, musí byť označený každý kilometer. 

2.4.005   (N) Organizátor, v blízkosti štartu, musí poskytnúť okruh na rozjazdenie 
pretekárov s dĺžkou najmenej 800 metrov. 

Poradie štartu 
2.4.006   Poradie na štarte je určené organizátorom pretekov v súlade s objektívnymi 

kritériami, ktoré sú uvedené v programe - propozíciách pretekov. 

2.4.007   Pretekári musia štartovať v rovnakých časových intervaloch. Avšak, tento 
interval môže byť predĺžený medzi pretekármi, ktorí štartujú nakoniec. 

2.4.008   Poradie štartu pre časovky na etapových pretekoch sa riadi podľa článku 
2.6.023. 

2.4.009   Na majstrovstvách sveta a Olympijských hrách je poradie  štartu určené UCI. 

(text upravený 1.01.98). 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 56 z 205 CESTA SK01/2021 

Štart 
2.4.010   Každý pretekár sa musí dostaviť na kontrolu bicykla najneskôr 15 minút 

pred svojim časom štartu. 

Pred štartom, môže byť vykonaná dodatočná kontrola. 

(text upravený 1.01.04; 1.07.11; 1.07.12). 

2.4.011   Štart  musí  byť  vykonaný  stacionárne.  Pretekár  je  držaný  a  uvoľnený 
držačom bez postrčenia.   Ten istý držač musí vykonávať túto funkciu pre 
všetkých pretekárov. 

Ak je čas štartu zaznamenávaný pomocou elektronickej pásky, vzdialenosť 
medzi bodom kontaktu predného kolesa so zemou a elektronickou páskou 
musí byť 10 cm. 

(N) Preteky musia byť štartované zo štartovacej rampy. 

(text upravený 1.09.00; 1.01.04). 

Meranie času 
2.4.012  Pretekár musí odštartovať podľa pokynov rozhodcu - časomerača, ktorý 

odpočítava čas zostávajúci do štartu, kedy sa pretekárovi začína započítavať 
čas. Čas akéhokoľvek pretekára, ktorý sa dostaví neskoro na štart, sa počíta 
od jeho plánovaného času štartu. 

(text upravený 1.09.00; 1.01.05). 

2.4.013   Štart môže byť stanovený, keď predné koleso pretne elektronickú pásku 
na štartovacej čiare.  V prípade, že pretekár odštartuje čiastočne pred tým 
ako odpočítavanie dosiahne 0 alebo v nasledujúcich 5 sekundách, bude 
použitý   čas   spustený   časomierou.   V prípade,   že   pretekár   odštartuje s  
oneskorením väčším ako  týchto 5  sekúnd alebo v  prípade problémov s 
elektronickým meraním času, čas pretekára bude počítaný od spustenia 
manuálnej časomiery na konci odpočítavania. 

(text upravený 1.09.00; 1.01.04). 

2.4.014 (N) Meranie času, na viacerých miestach pozdĺž trate, má byť tak rozmiestnené 
a vykonávané, aby pretekári a diváci boli priebežne informovaní o priebehu 
pretekov. 

(text upravený 1.09.00; 1.01.04). 

2.4.015  Cieľové časy musia byť zaznamenávané najmenej na najbližšie desatiny 
sekundy. 

2.4.016   Na pretekoch UCI WorldTour, majstrovstvách sveta a Olympijských hrách 
čas musí byť zaznamenávaný na najbližšie stotiny sekundy. 

(text upravený 1.09.00; 1.01.04; 1.01.17). 
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Postupy pri pretekaní 
2.4.017   Ak je pretekár dostihnutý iným pretekárom, nesmie tomuto pretekárovi 

ani rozrážať vzduch ani sa mu viezť v závetrí. 

2.4.018   Dostihnutý pretekár,  medzi ním a pretekárom, ktorý ho dostihol, si musí 
ponechať bočný odstup aspoň 2 metre. 

Po jednom kilometri, dostihnutý pretekár musí za pretekárom, ktorý ho 
dostihol, jazdiť s odstupom najmenej 25 metrov. 

2.4.019   Ak  je  to  potrebné,  rozhodca  môže  prinútiť  pretekára  vytvoriť  si  bočný 
odstup 2 metrov, respektíve vzdialenosť 25 metrov, bez ohľadu na 
penalizáciu podľa tabuľky trestov (článok 12.1.040, bod 40). 

2.4.020   Pretekári si nesmú navzájom pomáhať. 

2.4.021   Špecifické predpisy pretekov musia obsahovať informáciu, či občerstvenie 
je povolené a za akých podmienok. 

Sprievodné vozidlá 
2.4.022   [zrušený 1.01.03]. 

2.4.023   Sprievodné  vozidlo  musí  jazdiť  za  pretekárom  s  odstupom  najmenej 
10 metrov, nesmie ho nikdy predbehnúť ani jazdiť súbežne na jeho úrovni. 
V prípade poruchy, technická pomoc pretekárovi môže byť poskytnutá len 
stacionárne a sprievodné vozidlo nemôže prekážať ostatným. 

2.4.024   Sprievodné  vozidlo  pretekára,  ktorý  bude  dostihnutý  iným  pretekárom, 
len čo rozstup medzi pretekármi bude menší ako 100 metrov, sa musí zaradiť 
za vozidlo dobiehajúceho pretekára. 

2.4.025   Vozidlo pretekára, ktorý dobehne iného pretekára, sa nesmie zaradiť medzi 
pretekárov, pokiaľ  medzi  pretekármi nie  je  rozstup aspoň  50  metrov. Ak  
sa  tento  rozstup  následne  zmenší,  vozidlo  sa  musí  zaradiť  naspäť za 
druhého pretekára. 

2.4.026   Sprievodné vozidlo môže viezť potrebné vybavenie na výmenu kolies alebo 
bicykla. 

2.4.027   Žiadne vybavenie pre pretekárov nemôže byť pripravované alebo držané 
mimo sprievodného vozidla. Všetky osoby idúce vo vozidle sa musia zdržiavať 
vo vnútri vozidla. 

2.4.028   Ak je povolená technická pomoc z motocykla, motocykel môže viezť len 
náhradné kolesá. 

2.4.029   Megafóny alebo reproduktory sa môžu používať. 

Účasť 
2.4.030   Pre časovky jednotlivcov otvorenej pre tímy, organizátor musí prednostne 

pozvať a zaviazať zmluvou tímy než ich jednotlivých pretekárov. 
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(text upravený 1.01.02; 1.01.05). 

Diskvalifikácia 
2.4.031   [článok zrušený 1.01.21] 

Ak  je  pretekár  diskvalifikovaný  pred  tým,  ako  boli  výsledky  formálne 
schválené, výsledky musia byť upravené. 

Ak je pretekár diskvalifikovaný po formálnom schválení výsledkov, v prípade 
potreby, musí byť upravená iba klasifikácia do 20 miesta,. Pre ostatné miesta, 
umiestnenie diskvalifikovaného pretekára ostane prázdne. 

(článok platný od 1.01.05). 
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Kapitola V ČASOVKY DRUŽSTIEV 
 
Účasť 

2.5.001   Počet pretekárov v tíme musí byť stanovený v programe – v propozíciách 
pretekov a musí byť najmenej 2 a nie viac 10. V prípade zmiešaných štafiet 
musí byť počet pretekárov na pohlavie aspoň 2 a maximálne 6. Maximálny 
počet pretekárov tímu v zmiešanej štafete nesmie prekročiť 12. 

Mix tímy definované v článku 2.1.004 sú zakázané. 

Tím pre zmiešané štafety na  majstrovstvách sveta sa skladá z troch mužov 
a troch žien rovnakej národnosti. Nekompletný tím nemôže štartovať. 

Účasť tímov je špecifikovaná v článku 9.2.021. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.06; 1.10.06; 1.07.12; 1.01.19; 1.01.21). 

Vzdialenosti 
2.5.002   Vzdialenosti pre časovky družstiev musia byť nasledovné: 

 

 
Kategória 

Maximálna vzdialenosť 

Majstrovstvá 
sveta 

 

Ostatné preteky 

Muži juniori  70 km 

under 23  80 km 

elite  100 km 

Ženy juniorky  30 km 

elite  50 km 

Zmiešaná 
štafeta 

Elite 

U23 

25 km  

pre pohlavie 

50 km  

pre pohlavie 

 
(text upravený 1.01.05; 1.01.07; 1.07.12; 1.08.13; 1.01.19). 

Trať 
2.5.003   Trať musí byť bezpečná a perfektne označená. 

Musí byť dostatočne široká a musí sa vyhýbať extrémne ostrým zákrutám. 

Po začatí pretekov, trať môže byť využívaná len pretekármi, ktorí pretekajú a 
ich sprievodnými vozidlami. 

Tréning na trati musí byť organizovaný deň pred pretekmi zmiešaných štafiet 
na majstrovstvách sveta. 

(text upravený 1.01.19). 
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2.5.004   Vzdialenosť zostávajúca do cieľa musí byť jasne označená najmenej každých 
10 km. V časovkách do vrchu, musí byť označený každý kilometer. 

(text upravený 1.01.05). 

2.5.005  (N) Organizátor, v blízkosti štartu, musí poskytnúť okruh na rozjazdenie 
pretekárov s dĺžkou najmenej 800 metrov. 

Poradie štartu 
2.5.006   Poradie na štarte je určené organizátorom pretekov v súlade s objektívnymi 

kritériami, ktoré sú uvedené v programe - propozíciách pretekov. 

Poradie na štarte majstrovstiev sveta určí UCI. 

V pretekoch zmiešaných štafiet na majstrovstvách sveta, štartujú najprv muži 
a odovzdávajú štafetu svojim ženským kolegyniam. 

(text upravený 1.07.12; 1.01.19). 

2.5.007   Poradie štartu pre časovky družstiev na etapových pretekoch sa riadi podľa 
článku 2.6.024. 

2.5.008   Tímy  musia  štartovať  v  rovnakých  časových  intervaloch.  Avšak,  tento 
interval môže byť predĺžený medzi tímami, ktoré štartujú nakoniec. 

Štart 
2.5.009   Všetci pretekári sa musia dostaviť na kontrolu bicyklov najneskôr 15 minút 

pred časom štartu svojho tímu. 

Pred štartom, môže byť vykonaná dodatočná kontrola. 

(text upravený 1.01.04; 1.07.11; 1.07.12; 1.01.19). 

2.5.010   Čas akéhokoľvek tímu, ktorý sa dostaví neskoro na štart, sa počíta od jeho 
plánovaného času štartu. 

Ak  pretekár  príde  neskoro  na  štart,  tím  môže  buď  na  tohto  pretekára 
počkať a tak stratiť čas alebo odštartovať v plánovanom čase.  Omeškaný 
pretekár odštartuje sám a bude sa mu odpočítavať stratený čas. 

(text upravený 1.01.05). 

2.5.011   Na štarte musia byť pretekári držaní bok po boku na štartovej čiare a potom 
uvoľnení „držačmi“ bez postrčenia, ktorí musia byť rovnakí pre všetky tímy. 

Tento postup sa bude vzťahovať na prvé pohlavie, ktoré začína zmiešanú 
štafetu. 

(text upravený 1.01.19). 

 
 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 CESTA Strana 61 z 205 

 
Štafetová zóna pre zmiešané štafety 

2.5.011   Pohlavie, ktoré  ide  štartovať,  sa  zoradí do štartovacích  pruhov na štartovej  
        bis    čiare. Musia byť vyznačené minimálne dva štartovacie pruhy. 

Na majstrovstvách sveta musia byť vyznačené tri štartovacie pruhy. 

Na začiatku budú pretekári držaní bok po boku na štartovej čiare a potom 
ich držiaci uvoľnia na štafetový signál, ale nie sú tlačení. Držitelia musia byť 
rovnakí v každom štartovom pruhu pre všetky tímy. 

Na majstrovstvách sveta sa poskytne deväť držiteľov (tri na jeden štartový 
pruh). 

Pretekári musia rešpektovať pokyny rozhodcov, ktorí budú vykonávať 
dohľad nad štafetovou zónou a prideľovať štartové pruhy.  

Za chybný štart sa pokladá, ak aspoň jeden pretekár, ktorý prevezme štafetu, 
vyštartuje skôr, ako jemu príslušný člen štafety prejde cez čiaru štafetovej 
zóny podľa článku 2.5.014.  

Chybný štart bude sankcionovaný podľa článku 12.2.007. 

(text doplnený 1.01.19; 1.07.19). 

Meranie času a výsledky 
2.5.012 (N) Meranie času, na viacerých miestach pozdĺž trate, má byť tak rozmiestnené 

a vykonávané, aby pretekári a diváci boli priebežne informovaní o priebehu 
pretekov. 

2.5.013  Cieľové časy musia byť zaznamenávané najmenej na najbližšie desatiny 
sekundy. 

Na   pretekoch  UCI   WorldTour  a   majstrovstvách  sveta   čas   musí   byť 
zaznamenávaný na najbližšie stotiny sekundy. 

(text upravený 1.01.17). 

2.5.014   Špecifické   pravidlá   pretekov   musia   presne   stanovovať,   čas   ktorého 
pretekára tímu v cieli sa bude započítavať ako čas tímu. 

Na pretekoch UCI Women’s WorldTour v časovkách tímov sa započítava čas 
štvrtej pretekárky. 

V štafetách bude čas štartu ženskej časti štafety určený časom druhého muža 
v štafete, ktorý pretne cieľovú čiaru. Na Majstrovstvách sveta bude výsledný čas 
v cieli určený časom druhej ženy. 

Pre zmiešané tímové štafety bude klasifikácia tímov podľa nepretržitého času 
oboch pohlaví. 

Ak dôjde k mechanickej poruche štafetového systému, ktorý poskytuje 
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organizácia pretekov, ktorá vedie k skorému alebo neskorému štartu, 
rozhodcovský zbor môže upraviť konečné výsledky tak, aby zohľadňovali 
skutočné zaznamenané  časy. 

(text upravený 1.01.06; 1.07.12; 1.01.19; 1.07.19). 

Správanie tímu počas pretekov 
2.5.015   Ak je tím dostihnutý iným tímom, nesmie tomuto tímu ani rozrážať vzduch 

ani sa mu viezť v závetrí. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na pretekárov, ktorí z 
družstva odpadli.  Odpadnutý pretekár sa nesmie pripojiť k inému tímu, 
nesmie pomoc prijať alebo ju poskytnúť. 

2.5.016   Dostihnutý tím,   medzi ním a tímom, ktorý ho dostihol, si musí ponechať 
bočný odstup aspoň 2 metre. 

V pretekoch zmiešaných štafiet musia tímy, ktoré súčasne odovzdávajú 
štafetu, dodržiavať bočný odstup aspoň 2 metre. 

Po jednom kilometri, dostihnutý tím musí za tímom, ktorý ho dostihol, 
jazdiť s odstupom najmenej 25 metrov. 

V pretekoch zmiešaných štafiet rozhodca rozhodne, ktorý tím bude jazdiť 
aspoň 25 m od druhého na základe svojej pozície po 1 kilometri. 

(text upravený 1.01.19). 

2.5.017   Ak je to potrebné, rozhodca môže prinútiť pretekárov vytvoriť si bočný 
odstup 2 metrov, respektíve vzdialenosť 25 metrov, bez ohľadu na penalizácie 
podľa tabuľky trestov (článok 12.1.040, bod 44). 

2.5.018   Pretekári, dokonca i z vlastného tímu, nesmú tlačiť jeden druhého. 

2.5.019   Výmena jedla, nápojov, drobných častí vybavenia, kolies, bicyklov a pomoc 
pri oprave je povolená medzi pretekármi rovnakého tímu. 

2.5.020   Špecifické predpisy pretekov musia obsahovať informáciu, či občerstvenie 
je povolené a za akých podmienok. 

Sprievodné vozidlá 
2.5.021   Sprievodné vozidlo musí jazdiť za posledným pretekárom tímu s odstupom 

najmenej 10 metrov, nesmie ho nikdy predbehnúť ani jazdiť súbežne na 
jeho úrovni. V prípade poruchy, technická pomoc pretekárovi môže byť 
poskytnutá len stacionárne. 

2.5.022   Vozidlo sa nesmie zaradiť medzi tím a akéhokoľvek pretekár/a(ov), ktor/ý(í) 
odpadol/odpadli,  pokiaľ medzi tímami nie je rozstup aspoň 50 metrov. 
Pretekári,  ktorí  odpadli,  za  žiadnych  okolností  nesmú  jazdiť  v  závetrí 
za vozidlom. 

2.5.023   Sprievodné  vozidlo  tímu,  ktorý  bude  dostihnutý  iným  tímom,  len  čo 
rozstup medzi dvoma tímami bude menší ako 100 metrov, sa musí zaradiť za 
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vozidlo dobiehajúceho tímu. 

2.5.024   Vozidlo sprievodného tímu, ktoré dobehne iný tím, sa nesmie zaradiť medzi 
tímy, pokiaľ medzi tímami nie je rozstup aspoň 60 metrov. Ak sa tento rozstup 
následne zmenší, vozidlo sa musí zaradiť naspäť za posledného pretekára 
druhého tímu. 

2.5.025   Sprievodné vozidlo môže viezť potrebné vybavenie na výmenu kolies alebo 
bicyklov. 

Žiadne vybavenie pre pretekárov nemôže byť pripravované alebo držané 
mimo sprievodného vozidla. Všetky osoby idúce vo vozidle sa musia zdržiavať 
vo vnútri vozidla. 

2.5.026   Ak je povolená technická pomoc z motocykla, motocykel môže viezť len 
náhradné kolesá. 

2.5.027   Megafóny alebo reproduktory sa môžu používať. 

Diskvalifikácia 
2.5.028   [článok zrušený 1.01.21] 

Ak   je   pretekár   diskvalifikovaný,  jeho   tím   bude   tiež   diskvalifikovaný a 
výsledky budú upravené. 

(článok platný od 1.01.05). 
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Kapitola VI ETAPOVÉ PRETEKY (N) 
 

Metóda 
2.6.001   Etapové preteky musia trvať minimálne dva dni s celkovou klasifikáciou 

na čas. Môžu sa skladať z etáp cestných pretekov a z etáp časoviek. 

2.6.002   Ak nie je ďalej stanovené inak, etapy cestných pretekov sa riadia tými istými 
pravidlami ako jednodňové preteky a etapy časovky sa riadia podľa 
ustanovení upravujúcich časovky. 

2.6.003   Etapy – časovky družstiev sa musia konať v prvej tretine pretekov. 

(článok platný od 1.01.05). 

Účasť 
2.6.004   Etapových pretekov  sa  môžu  zúčastniť  výhradne  tímy,  kde  to  dovoľujú 

pravidlá, mix tímy. 

(text upravený 1.01.05). 

2.6.005   [Článok zrušený 1.07.10.] 

Prológ 
2.6.006   Prológ môže byť súčasťou etapových pretekov pod podmienkou, že: 

1.   nepresiahne 8 km; pre ženy elite, juniorov a juniorky musí mať menej 
než 4 km; 

2.   prológ musí byť usporiadaný ako časovka jednotlivcov. Ak štartuje viac 
ako 60 pretekárov, časový interval medzi štartom akýchkoľvek dvoch 
pretekárov nesmie presiahnuť 1 minútu; 

3.   sa započítava do celkovej klasifikácie jednotlivcov; 
4.   každý  pretekár,  ktorý  mal  nehodu  počas  prológu  a  nie  je  schopný 

dokončiť celú vzdialenosť, môže napriek tomu pokračovať v pretekoch 
na ďalší deň a bude mu pridelený čas posledného pretekára; 

5.   žiadny pretekár sa nemôže zúčastniť alebo byť prinútený zúčastniť sa 
iných pretekov v rovnaký deň ako prológ; 

6.   prológ sa počíta ako deň pretekov 

(článok platný od 1.01.05). 

Trvanie 
2.6.007 Trvanie pretekov uvedených nižšie zodpovedá celkovému počtu dní 

zaznamenaných  v kalendári,  t.j.  všetkých  dní  pretekov,  vrátane  prológu a 
oddychových dní. 

UCI WorldTour 
Trvanie pretekov určuje Rada pre profesionálnu cyklistiku. 

Pre Grand Tour trvanie musí byť medzi 15 a 23 dňami. 

Pre všetky preteky UCI WorldTour môže organizátor každé štyri roky požiadať 
o jeden ďalší deň, aby mohol zorganizovať štart mimo územia krajiny 
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podujatia a / alebo je vyžadovaný dlhý transfer. Každá takáto žiadosť musí 
byť predložená minimálne jeden rok pred podujatím a bude prehodnotená 
na základe voľnej úvahy Rady pre profesionálnu cyklistiku. 

UCI ProSeries preteky Mužov Elite 
Trvanie pretekov určuje Výkonný výbor UCI. Maximálne trvanie nových 
podujatí UCI ProSeries je 6 dní v Európe a 8 dní mimo Európy. Podujatia, 
ktoré sú už zaregistrované v kalendári UCI ProSeries, si môžu zachovať svoje 
historické trvanie po schválení Výkonným výborom UCI. 

Continental circuits 
Doba trvania existujúcich pretekov môže byť skrátená Výkonným Výborom. 
V takomto prípade organizátor má právo byť vypočutý Výkonným Výborom. 
Doba trvania nových pretekov v UCI ProSeries a triedach 1 a 2 je 
obmedzené na 5 dní, pokiaľ im Výkonný Výbor UCI neudelí výnimku. 

Elite women's world circuit 
Doba trvania nových pretekov v triedach 1 a 2 je obmedzená na 6 dní, 
pokiaľ im Výkonný Výbor neudelí výnimku. 

Svetové preteky juniorov a junioriek 
Doba trvania nových pretekov je obmedzená na 4 dni, pokiaľ im Výkonný 
výbor neudelí výnimku. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.07.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.07.18; 1.01.20). 

2.6.008   Dĺžky etáp 
 

 
Kalendár 

Max. denná 
priemerná 

dĺžka * 

Max. dĺžka 
etapy 

Max. dĺžka 
etapy časovka 
jednotlivcov 

Max. dĺžka 
etapy časovka 

družstiev 

muži elite 
(UCI WorldTour) 

 
180 km 

 
240 km 

 
60 km 

 
60 km 

 

muži elite a under 23 
(continental circuits, 
triedy HC,  1 a 2) 

 

 
180 km 

 

 
240 km 

 

 
60 km 

 

 
60 km 

 

muži under 23 
(continental circuits, 
trieda 2) 

 

 
150 km 

 

 
180 km 

 
40 km 

pol-etapa 15 km 

 
50 km 

pol-etapa 35 km 

 
juniori 

 
100 km 

 
120 km 

 

30 km 
pol-etapa 15 km 

 

40 km 
pol-etapa 25 km 

Juniori Nation´s cup 
 120 km 140 km 

 

30 km 
pol-etapa 15 km 

 

40 km 
pol-etapa 25 km 
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Ženy elite 
(UCI Women´s 
WorldTour 

 
140 km 

 
160 km 

 
40 km 

 
50 km 

ženy elite 120 km 140 km 40 km 50 km 

juniorky 60 km 80 km 15 km 20 km 

 

* Dĺžka a deň prológu nie sú brané do úvahy pre výpočet priemernej dennej dĺžky. 

Pretekári  musia  prejsť  celú  vzdialenosť  každej  etapy,  aby  boli  zahrnutí 
do výsledkov a aby mohli pokračovať v pretekoch. 

(text upravený 1.01.05, 1.01.06; 1.01.08; 1.01.09; 1.07.09; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.18). 

2.6.009   So špeciálnym povolením Exekutívneho výboru alebo v prípade pretekov 
UCI WorldTour od Rady profesionálnej cyklistiky, organizátorom môže byť 
povolené zaradiť: 

• maximálne dve etapy s  dĺžkou viac ako 240km v pretekoch trvajúcich 
10 a viac dní pre mužov elite 

• jednu etapu s dĺžkou viac ako 230km v pretekoch mužov under-U23 

• pre preteky ženy elite, iba jednu etapu s dĺžkou maximálne 150km 

• pre preteky juniorov, iba jednu etapu s dĺžkou maximálne 130km 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.01.08). 

2.6.010   Počet pol-etáp je limitovaný nasledovne (bez ohľadu na prológ): 
 

Kalendár Počet autorizovaných pol-etáp 

 Preteky trvajúce menej 
ako 6 dní 

Preteky trvajúce 6 dní 
alebo viac 

UCI WorldTour pol-etapy sú zakázané 

Muži Elite 2 4 

Muži U23 2 4 

Ženy Elite 2 pol-etapy sú zakázané 

Juniori 2 pol-etapy sú zakázané 

 
Grand tours 

2.6.011   Maximálna dĺžka pretekov Grand tours je 3500 km. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.08). 

Dni oddychu 
2.6.012   V pretekoch, ktoré trvajú viac ako 10 pretekárskych dní, musí byť povolený 

aspoň  jeden  deň  oddychu  a musí  byť  zaradený  najmenej  po  5  dňoch 
pretekania. 
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V  Grand  Tours  sú  povinné  dva  oddychové  dni,  ktoré  sú  
rovnomerne rozložené. 

Pokiaľ  UCI  neudelí  výnimku,  presun  nemôže  byť  považovaný  za  deň 
oddychu. 

(text upravený 1.01.02; 1.10.10). 

2.6.013   Rôzne klasifikácie môžu byť vypísane. Tie musia byť založené na športových 
kritériách. 

Celková klasifikácia jednotlivcov podľa času a celková klasifikácia tímov podľa  
času  sú   povinné na nasledujúcich podujatiach: 

- Na pretekoch mužov UCI   WorldTour 
- Na pretekoch žien UCI Women’s WorldTour  
- Na   pretekoch  v kategórii muži elite a U23 v triedach HC, 1 a 2. 
- Na pretekoch žien UCI ProSeries 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.01.16; 1.01.18; 23.10.19). 
 

2.6.014  Časy zaznamenané rozhodcami - časomeračmi sa započítajú do celkovej 
klasifikácie  podľa  času.  Bonusy  sú  brané  do  úvahy  len   do  celkovej 
klasifikácie jednotlivcov. 

(text upravený 1.01.04;  1.01.05). 

2.6.015   Keď dvaja alebo viac pretekárov majú rovnaký čas v celkovej klasifikácii 
jednotlivcov podľa času, zlomky sekúnd zaznamenaných počas individuálnych 
časoviek (vrátane prológu) sa pridajú k ich celkovému času, aby sa rozhodlo 
o poradí. 

Ak sú výsledky stále nerozhodné alebo ak na pretekoch nie sú časovky 
jednotlivcov, rozhodujúci bude súčet umiestnení v každej etape, okrem etapy 
časovky družstiev, a ako posledná možnosť, umiestnenie v poslednej etape 
rozhodne o určení poradia. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.16). 

2.6.016  Denná klasifikácia tímov sa vypočíta na základe súčtu troch najlepších 
individuálnych časov každého tímu s výnimkou časovky tímov, pre ktorú 
platia špecifické pravidlá pretekov. V prípade zhody, tímy budú oddelené 
súčtom umiestnení získaným ich tromi najlepšími časmi v etape. Ak poradie 
tímov je  stále nerozhodné, tímy  budú oddelené umiestnením ich 
najlepšieho pretekára v etape. 

Celková klasifikácia tímov je vypočítaná na základe súčtu troch najlepších 
individuálnych časov každého tímu v každej odjazdenej etape. V prípade 
zhody, uplatňujú sa nasledujúce kritéria až pokiaľ tímy nebudú rozdelené: 

1.   počtom prvých miest v dennej tímovej klasifikácii; 
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2.   počtov druhých miest v dennej tímovej klasifikácii; 
atď. 

Ak  poradie  tímov  je  stále  nerozhodné,  tímy  sú  rozdelené  na  základe 
umiestnenia ich najlepšieho pretekára v celkovej klasifikácii jednotlivcov. 

Akýkoľvek tím, ktorý je zmenšený na menej ako 3 pretekárov je z celkovej 
klasifikácie tímov eliminovaný. 

2.6.017   V   prípade   rovnosti   bodov   v   celkovej   bodovacej  súťaži   jednotlivcov, 
uplatňujú sa nasledujúce kritéria až pokiaľ pretekári nebudú rozdelení: 

 

1.   počet etapových víťazstiev; 
2.   počet  víťazstiev  na  rýchlostných  prémiách  zahrnutých  do  celkovej 

bodovacej súťaže; 
3.   celková klasifikácia jednotlivcov podľa času 

V   prípade   rovnosti   bodov   v   celkovej   vrchárskej   súťaži   jednotlivcov, 
uplatňujú sa nasledujúce kritéria až pokiaľ pretekári nebudú rozdelení: 

1.   počet prvých miest v stúpaniach najvyššej kategórie; 
2.   počet prvých miest v stúpaniach v ďalšej nižšej kategórii atď.; 
3.   celková klasifikácia jednotlivcov podľa času 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 1.01.05). 

Líderské dresy pretekov a ich rozlišovacie znaky 

2.6.018   Na základe klasifikácií môžu byť na pretekoch vydané len 4 líderské dresy na 
nasledujúcich podujatiach: 

- Na pretekoch mužov UCI   WorldTour 
- Na pretekoch žien UCI Women’s WorldTour 
- Na   pretekoch v kategórii muži elite a U23 v triedach HC a 1. 

Maximálne 6 líderských dresov môže byť udelených na iných podujatiach.  

Len líderský dres pre individuálnu klasifikáciu podľa času je povinný. 

Líder   každej   klasifikácie,   okrem   klasifikácie   tímov,   je   povinný   nosiť 
zodpovedajúci rozlišujúci dres. 

Ak pretekár je lídrom viac ako jednej klasifikácie, priorita nosenia dresov je 
určená nasledovne: 

1.   celková klasifikácia podľa času; 
2.   celková bodovacia súťaž; 
3.   celková vrchárska klasifikácia; 
4.   ostatné  klasifikácie  (mladý  pretekár,  kombinovaná,  atď.),  poradie 

priority nosenia je určené organizátorom. 

V takomto  prípade  organizátor  môže  žiadať  nasledujúceho  pretekára  v 
poradí príslušnej klasifikácie nosiť dres, ktorý nie je nosený lídrom tejto 
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klasifikácie.  Avšak, ak tento pretekár musí nosiť dres majstra sveta alebo 
národného majstra, alebo líderský dres UCI pohára, okruhu, série alebo 
klasifikácie, pretekár musí nosiť tento dres. 

V prípade, že líder klasifikácie nenastúpi na štart etapy, virtuálnemu lídrovi 
príslušnej klasifikácie je dovolené nosiť príslušný rozlišujúci dres až po súhlase 
organizátora a Hlavného rozhodcu. 

Pretekári tímu, ktorý vedú tímovú klasifikáciu sú povinní nosiť príslušné 
rozlišujúce štartovné číslo, ak je to požadované organizátorom. 

Udeľovanie tímových líderských dresov je zakázané ako aj na vyhlasovaní 
výsledkov tak aj na preteky. 

Žiadny líderský dres nesmie byť nosený počas prvého dňa (prológu alebo 
v prvej etape) na etapových pretekoch. 

Nosenie líderského dresu alebo rozlišujúceho znaku je zakázané v prípade, 
ktorý uvedený v článku 1.3.055bis, bod 5. 

(text upravený 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05; 1.01.16; 3.01.16; 1.01.18; 23.10.19). 

Odovzdávanie cien 
2.6.018   Pretekári  sú  povinní  zúčastniť  sa  slávnostného  odovzdávania  cien (ceny,  

bis  dresy, rozlišovacie znaky)  na  základe  rôznych  klasifikácií  stanovených 
organizátorom. Oficiálny ceremoniál sa uskutoční v nasledujúcom poradí:  

Po každej etape: 
- víťaz etapy 
- líder celkovej klasifikácie podľa času 
- lídri ostatných klasifikácií (okrem klasifikácie tímov) 

Po poslednej etape: 
- víťaz etapy 
- lídri ostatných klasifikácií (vrátane klasifikácie tímov) 
- prví traja pretekári celkovej klasifikácie podľa času 
- vedúci pretekár pohára UCI alebo série 
- všetci držitelia líderských dresov 

Na základe dôležitých informácii od prezidenta rozhodcovského zboru, môže 
organizátor toto poradie zmeniť. 

(článok doplnený  1.01.18). 

Bonusy 
2.6.019   Bonusy môžu byť udelené na základe nasledujúcich podmienok: 

Rýchlostné prémie 

−    pol-etapy:                1 šprint maximálne 

−    etapy:                       3 šprinty maximálne 
Bonusy 
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−    rýchlostné prémie:                                   3“-2“-1“ 

−    cieľ                            pol-etapa:                6“-4“-2“ 
etapa 10“-6“-4“ 

(text upravený 1.01.03; 1.01.06; 1.02.12; 1.07.12; 1.01.16). 

2.6.020   Žiadne bonusy nebudú udelené počas etapy alebo pol-etapy, pokiaľ bonus 
nebude udelený aj v cieli. 

2.6.021   Bonusy môžu byť udelené len do celkovej klasifikácie jednotlivcov podľa 
času. Žiadne bonusy sa nesmú udeľovať v časovke jednotlivcov alebo 
družstiev. 

(text upravený 1.01.04). 

Ceny 
2.6.022   Ceny sa musia udeľovať za každú etapu a pol-etapu, rovnako aj za všetky 

klasifikácie, bez ohľadu na právomoc Výkonného výboru alebo v prípade 
UCI WorldTour Rady profesionálnej cyklistiky, na stanovenie minimálnej 
výšky cien. 

(text upravený 2.03.00; 1.01.05). 

Etapy - časovky jednotlivcov 
2.6.023   Štartové poradie v  etapách časovkách jednotlivcov je  obrátené poradie 

celkovej klasifikácie podľa času. Avšak,  rozhodcovský zbor môže upraviť 
toto poradie, aby sa vyhlo štartu dvoch pretekárov z rovnakého tímu za 
sebou. 

Pre prológ, alebo pre prvú etapu, ak je ňou časovka jednotlivcov, štartové 
poradie    pre    každý    tím    bude    určené    organizátorom   po    dohode s 
rozhodcovským zborom; každý tím určí v akom poradí budú štartovať jeho 
pretekári. 

(text upravený 1.01.03). 

Etapy - časovky družstiev 
2.6.024   Štartové  poradie  v  etapách  časovkách  družstiev  je  obrátené  poradie 

celkovej klasifikácie družstiev s výnimkou tímu vedúceho pretekára, ktorý 
štartuje posledný. Pokiaľ takáto klasifikácia neexistuje, poradie na štarte sa 
určí žrebom. 

(text upravený 1.07.11). 

2.6.025   Klasifikácia etáp - časovky družstiev sa musí započítavať iba do celkovej 
klasifikácie jednotlivcov a celkovej klasifikácie družstiev. Pravidlá pretekov 
musia stanovovať ako sa bude zaznamenávať čas, vrátane tých pretekárov, 
ktorí zaostali. 

(text upravený 1.01.16). 
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Vzdanie pretekov 
2.6.026   Pretekár, ktorý vzdá preteky, nemôže súťažiť na žiadnych iných cyklistických 

pretekoch počas doby trvania etapových pretekov, z ktorých odstúpil, pod 
hrozbou   trestu   pozastavenia   činnosti   na   15   dní   a   pokuty   od   200 
do 1000 CHF. 

Po konzultácii s riaditeľom pretekov a hlavným rozhodcom, UCI môže udeliť 
výnimku na žiadosť pretekára a so súhlasom svojho športového riaditeľa. 

Cieľ 
2.6.027  V prípade riadne zaznamenaného ovplyvnenému pretekárovi alebo 

pretekárom bude udelený čas pretekára alebo pretekárov, s ktorými sa 
nachádzali v čase incidentu. Jeho alebo ich umiestnenie v etape bude 
stanovené podľa skutočného poradia na cieľovej páske. 

Za incident sa považuje akákoľvek udalosť nezávislá od fyzickej kapacity 
pretekára (pád, mechanický problém, defekt) a jeho vôľa zostať s pretekármi, 
v ktorých spoločnosti jazdil v momente incidentu. 

Od pretekárov postihnutých incidentom sa vyžaduje aby túto skutočnosť 
oznámili rozhodcom zdvihnutím ruky a po skončení etapy toto oznámili 
rozhodcom. 

Ak v dôsledku riadne zaznamenaného pádu počas posledných troch 
kilometrov, pretekár nemôže prejsť cieľovou páskou, bude umiestnený na 
poslednom mieste s časom pretekára alebo pretekárov, s ktorými sa 
nachádzal v čase pádu. 

Tento článok sa neuplatňuje tam, kde je cieľ na vrchole stúpania na kopci.  

Rozhodnutia súvisiace s týmto článkom prináležia výlučne rozhodcovskému 
zboru. 

(text upravený 1.01.05; 1.10.11; 1.02.12; 1.01.18). 

2.6.028  V prípade riadne zaznamenaného pádu, defektu alebo mechanického 
incidentu  za  červeným  trojuholníkom  počas  časovky  družstiev, 
postihnutému pretekárovi alebo pretekárom bude udelený čas spolujazdca 
alebo spolujazdcov, s ktorými sa nachádzali v čase incidentu. 

Ak v dôsledku riadne zaznamenaného pádu za červeným trojuholníkom 
pretekár nemôže prekročiť cieľovú čiaru, bude mu udelený čas spolujazdca 
alebo spolujazdcov, s ktorými sa nachádzal v čase nehody. 

Tento článok sa neuplatňuje tam, kde je cieľ na vrchole stúpania na kopci. 

Rozhodnutia súvisiace s týmto článkom prináležia výlučne rozhodcovskému 
zboru. 

(text upravený 1.01.05; 1.01.18). 
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2.6.029   [článok zrušený  1.01.18] 

 
Ciele na okruhoch 

2.6.030   Aj keď etapa končí na okruhu, časy musia byť vždy zaznamenané na cieľovej 
páske. 

2.6.031   Na  etapových  pretekoch,    počet  kôl  môže  prekročiť  počet  5  (päť)  kôl 
na okruhoch s dĺžkou medzi 5 až 8 km, ale iba v poslednej etape pretekov. V 
tomto prípade, celková vzdialenosť prejdená na okruhoch nemôže presiahnuť 
100 km. 

(text upravený 1.01.00). 

Cieľový limit 
2.6.032   Cieľový limit musí byť stanovený v špecifickom rozpise pretekov v súlade s 

charakteristikami etapy. 

Len vo výnimočných prípadoch, nepredvídateľných situáciách alebo pri 
zásahu vyššej moci, môže rozhodcovský zbor predĺžiť časový limit v cieli 
po konzultácii s organizátorom. 

V prípade,  ak  je skutočne  pretekárom  po  limite  daná  druhá  príležitosť  
hlavným rozhodcom, všetky body udelené v rámci celkovej klasifikácie a rôznych 
ďalších klasifikáciách sa zrušia. 

(text upravený 1.01.18). 

Tímové vozidlá 
2.6.033   Len jedno tímové vozidlo je povolené jazdiť na pretekoch. 

Avšak,  na  pretekoch UCI  WorldTour a na  pretekoch Continental circuits 
triedy 2.HC a 2.1 je povolené aj druhé tímové vozidlo (s výnimkou pretekov 
na okruhoch alebo končiacich na okruhoch) podľa ustanovení definovaných v 
článku 2.3.017. 

Na tímové časovky na pretekoch Grand Tours je povolené tretie tímové 
vozidlo. 

V každom prípade, článok 2.2.035 sa uplatňuje. 

(text upravený 1.01.98; 1.01.05; 01.01.08; 1.01.09; 1.10.10; 3.06.16; 1.01.19). 

2.6.034   Na  prvú  etapu s hromadným štartom, poradie mechanických vozidiel je 
určené podľa pozície prvého pretekára každého tímu v celkovej klasifikácii 
jednotlivcov  podľa  času  po  prológu  alebo  po  prvej  etape  ak  ňou  bola 
časovka  jednotlivcov     alebo   časovka  družstiev.  V prípade,   že   takáto 
klasifikácia neexistuje, postupuje sa podľa týchto ustanovení: 

1. vozidlá tímov UCI a národných tímov zastúpených na mítingu športových 
riaditeľov a ktorí potvrdili svoj štart v lehotách stanovených v článku 
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1.2.090; 
2. vozidlá iných tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí 

potvrdili svoj štart v stanovených lehotách 
3. vozidlá tímov zastúpených na mítingu športových riaditeľov, ktorí 

nepotvrdili svoj štart v stanovených lehotách 
4. vozidlá tímov, ktoré nemajú zastúpenie na mítingu športových riaditeľov 

V rámci každej skupiny sa poradie vozidiel určí losovaním na mítingu 
športových riaditeľov. 

V každom prípade sa losovanie uskutoční tak, že sa budú losovať papierové 
ústrižky s menami tímov. Prvý vylosovaný tím bude na 1. pozícii, druhý 
vylosovaný tím bude na 2. pozícii atď. 

V nasledujúcich etapách, poradie vozidiel je určené podľa pozície prvého 
pretekára každého tímu v celkovej klasifikácii jednotlivcov podľa času. 

(text upravený 3.06.16; 1.01.19). 

Distribúcia výsledkov 
2.6.035   (N) Organizátor musí distribuovať výsledky tímom v cieli alebo ak to nie je 

možné, poslať ich faxom najrýchlejšie ako je to možné. 

(text upravený 1.01.99; 1.01.05). 

2.6.036   [článok presunutý do 2.2.010bis]. 

Diskvalifikácia 
2.6.037   [článok zrušený 1.01.21] 

Ak bude pretekár diskvalifikovaný pred tým, ako boli výsledky formálne 
schválené, všetky výsledky musia byť upravené.. 

Ak bude pretekár diskvalifikovaný po formálnom schválení výsledkov, celková 
klasifikácia jednotlivcov musí byť upravená len pre prvé tri miesta, ak to bude 
potrebné. Štvrté miesto ostane neobsadené. 

Ak  bude  pretekár  diskvalifikovaný  kvôli  priestupku  počas  etapy,  ktorú 
vyhral, druhý pretekár v etape získa prvé miesto. 

Ak víťaz inej klasifikácie ako celkovej klasifikácie jednotlivcov podľa času bude 
diskvalifikovaný, druhý pretekár v tejto klasifikácii sa presunie na prvé miesto. 

Pre ostatné miesta, umiestnenie diskvalifikovaného pretekára ostane 
prázdne. 

(článok platný od 1.01.05; upravený 1.09.13). 

2.6.038  [článok zrušený 1.01.21] 

Ak bude pretekár diskvalifikovaný kvôli priestupku počas etapy časovky 
družstiev, tím bude preradený na posledné miesto v etape s ich reálnym 
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časom a bude mu udelená 10 minútová penalizácia do celkovej klasifikácie 
družstiev. 

Ak je viac ako jeden pretekár diskvalifikovaný kvôli priestupku počas rovnakej 
etapy časovky družstiev, tím bude diskvalifikovaný. 

Všetky tímové klasifikácie budú upravené. 

(článok platný od 1.01.05). 
 

Kapitola VII KRITÉRIÁ 
 

2.7.001   Pre všetko, čo nie je uvedené nižšie, budú platiť všeobecné ustanovenia ako 
aj osobitné ustanovenia pre jednodňové preteky. 

Metódy 
2.7.002   Kritérium sú  cestné  preteky na  okruhu, ktorý  je  uzavretý  pre  dopravu, 

a súťaží sa podľa jednej z nasledujúcich metód: 

1.   klasifikácia v cieli posledného okruhu; 
2.   klasifikácia na základe počtu prejdených kôl a počtu získaných bodov 

na rýchlostných prémiách. 

2.7.003   Ak kritérium zahŕňa viacero pretekov, individuálne preteky sa musia konať 
ako posledné. 

Organizácia 
2.7.004   Nie je povolené organizovať kritérium deň pred medzinárodnými pretekmi 

bez toho, aby bola podpísaná individuálna zmluva medzi organizátorom a 
každým zainteresovaným pretekárom. 

(text upravený 1.01.02). 

2.7.005   Národné   federácie   musia   zaslať   kalendár   kritérií   na   UCI   najneskôr 
do 1. Septembra pre nasledujúci rok konania pretekov. 

Organizátori, ktorých preteky nie sú do tohto kalendára zaradené, nemôžu 
pozvať pretekárov z tímu registrovaného UCI alebo im povoliť štartovať. 

Ak  UCI  neprijme  národný  kalendár  kritérií  pred  konečným  termínom, 
dotyční organizátori nemôžu pozvať pretekárov z tímu registrovaného UCI 
alebo im povoliť štartovať. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.07.10). 

Kalendárny poplatok 
2.7.005   Ročný kalendárny poplatok sa uhradí  na  bankový   účet  UCI  najneskôr  do  1.  
         bis  septembra roku, ktorý predchádza roku registrácie podujatia, pre akékoľvek 

preteky, ktoré umožňujú účasť pretekárov zaregistrovaných v UCI WorldTeam 
alebo UCI Women WorldTeam alebo UCI ProTeam. 
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Výšku poplatku stanoví riadiaci výbor UCI a uverejní ho v dokumente o 
finančných záväzkoch. 

Ak na účet UCI nebude poplatok pripísaný do 1. septembra, registrácia do 
medzinárodného kalendára kritérií bude pozastavená bez ďalšieho 
upozornenia a podujatie nebude zverejnené v medzinárodnom kalendári 
UCI. 

Ďalej bude splatná pokuta 1 000 CHF, ako aj pokuta 100 CHF za každý deň 
omeškania. 

(článok doplnený 11.02.20; text upravený 1.01.21). 

2.7.006   Organizátor  nemôže  uzavrieť  zmluvu  s pretekárom  z UCI  WorldTeam-u, 
pokiaľ  aspoň  50%  štartujúcich  pretekárov  nepatrí  do   tímov 
registrovaných UCI.  Národná federácia organizátora môže toto  percento 
zvýšiť. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05; 1.01.15). 

2.7.007   Zóna  najmenej 150m  pred  a 50  za  cieľovou páskou musí  byť  chránená 
bariérami. Bude prístupná len pre zodpovedných pracovníkov organizátora, 
pretekárov,   zdravotných   asistentov,   vedúcich   tímov   a akreditovaných 
členov médií. 

Zóna  pred  cieľovou  páskou  musí  byť  chránená  bariérami  od  začiatku 
poslednej zákruty, ak dĺžka cieľovej rovinky je kratšia ako 300m. 

(text upravený 1.01.02). 

2.7.008   Ak  cieľ  pretekov  končí  po  západe  slnka,  okruh  musí  byť  dostatočne 
osvetlený. Ak nie, preteky musia byť zastavené alebo zrušené. 

(text upravený 1.01.02). 

2.7.009  Ak preteky končia po 22. hodine, organizátor musí poskytnúť tímom 
registrovaným UCI ubytovanie a raňajky. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.05). 

2.7.010   Organizátor musí poskytnúť šatne pre pretekárov. 

(text upravený 1.01.02). 

Ceny a platby 
2.7.011   Organizátor  spolu  s pozvánkou,  pred  prijatím  prihlášok,  musí  poslať  aj 

zoznam výšky cien. 

2.7.012   V prípade ak navyše, k cenám udeleným za výsledky bude vykonaná aj 
pevná platba za účasť na pretekoch, výška tejto platby musí byť stanovená v 
individuálnej zmluve medzi organizátorom a každým pretekárom, ktorého sa 
to týka. Pre pretekárov patriacich do tímov registrovaných UCI, musí byť 
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zmluva podpísaná aj zástupcom tímu. 

(text upravený 1.01.05). 
 

2.7.013   Zazmluvnenú sumu musí vyplatiť organizátor aj v prípade zrušenia alebo 
prerušenia pretekov. Táto suma je dohodnutá v zmluve medzi organizátorom 
a každým pretekárom, ktorého sa to týka. 

(text upravený 1.07.10). 

2.7.014   Ceny musia byť vyplatené výhradne pretekárovi, ktorý ich vyhral. 

2.7.015   Ceny a zazmluvnené sumy musia byť vyplatené do jednej hodiny po skončení 
pretekov. 

Vzdialenosti 
2.7.016   Dĺžka okruhu pretekov musí merať od 800 do 10 000 metrov. 

 

2.7.017   Maximálna vzdialenosť pretekov je stanovená nasledovne: 
 

Dĺžka okruhu Maximálna vzdialenosť 

800 – 1599 m 80 km 
1600 – 2999 m 110 km 

3000 – 3999 m 132 km 

4000 – 10 000m 150 km 

 
Metóda s rýchlostnými prémiami 

2.7.018  Program  –  propozície  pretekov  musia  presne  stanovovať  systém 
rýchlostných prémií a prideľovania bodov berúc do úvahy nasledujúce 
ustanovenia, ktoré platia automaticky. 

2.7.019  Rýchlostné prémie musia byť umiestnené na cieľovej páske po prejdení 
určitého počtu kôl, tento počet kôl musí byť vždy rovnaký medzi dvomi 
špurtami. 

2.7.020   Body  môžu  byť  udelené  prvému  pretekárovi na  cieľovej  čiare  v  kolách 
bez rýchlostnej prémie. Počet týchto bodov nesmie presiahnuť 40% bodov 
udelených víťazovi rýchlostnej prémie. 

2.7.021   Akýkoľvek   pretekár   alebo   skupina   pretekárov   s   počtom   menej   ako 20  
pretekárov, ktorá  je  dostihnutá  vedúcimi  pretekármi  o jeden  okruh, bude 
odvolaná a musí odstúpiť z pretekov. 

Ak takáto skupina bude mať viac ako 20 pretekárov, rozhodcovský zbor 
rozhodne o tom, či títo pretekári budú pokračovať alebo či budú odvolaní. 

2.7.022   V prípade uznanej nehody, ako je definované v ustanoveniach pre dráhové 
preteky (článok 3.2.021), pretekár má nárok na neutrálne kolo alebo dve, 
podľa rozhodnutia rozhodcov a podľa dĺžky okruhu. Po neutralizácii, pretekár 
môže pokračovať v pretekoch, ale nebude môcť získať žiadne body v 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 CESTA Strana 77 z 205 

nasledujúcom šprinte. 

2.7.023   Výsledky pretekov sa určia nasledovne: 

•  víťaz bude pretekár, ktorý prešiel najviac kôl; 

•  v prípade rovnakého počtu kôl, rozhodne počet získaných bodov; 

•  v prípade rovnakého počtu kôl a bodov, rozhodne počet víťazstiev na 
rýchlostných prémiách; 

•  v prípade ďalšej zhody, umiestnenie v šprinte v cieli pretekov bude 
rozhodujúce 

2.7.024   Pretekárovi sa započíta kolo náskoku v momente, keď dostihne zadnú časť 
hlavného pelotónu. 

 

Kapitola VIII INDIVIDUÁLNE PRETEKY 
 

2.8.001   Pre všetko, čo nie je uvedené nižšie, budú platiť všeobecné ustanovenia ako 
aj osobitné ustanovenia pre jednodňové preteky. 

2.8.002   Individuálne preteky sú cestné preteky, na ktorých sa pretekári zúčastňujú 
výhradne samostatne. 

2.8.003   Individuálne  preteky  môžu  byť  registrované  len  v  národnom  kalendári 
za nasledujúcich podmienok: 

1.   pretekári sa prihlasujú individuálne; 
2.   pretekári  patriaci  do  UCI  WorldTeam-u  sa  môžu  individuálnych 

pretekov zúčastniť maximálne 3 krát za rok; 
3.   maximálne 3 pretekári z toho istého tímu registrovaného na UCI 

sa môžu zúčastniť individuálnych pretekov; 
4.   minimálne výška cien musí byť 8000 CHF; 
5.   maximálna vzdialenosť je 170 km pre mužov a 120 km pre ženy; 
6.   ak sú preteky usporiadané na okruhu, tento okruh musí byť dlhý 

najmenej 10 km; 
7.   mechanická pomoc  musí  byť  poskytovaná pomocou neutrálnych 

vozidiel; 
8.   tímové vozidlá na pretekoch nie sú dovolené. 

(text upravený 26.01.07 ; 1.01.15). 

Kapitola IX OSTATNÉ PRETEKY 
 

2.9.001   Ostatné  preteky (označované aj ako „iné preteky“ alebo „preteky 
špeciálneho formátu“),  - ktoré nespĺňajú formáty pretekov stanovené v časti 
2, kapitole III až VII pravidiel UCI - ako sú napríklad založené na zbieraní 
bodov, preteky  za  vodičmi, eliminačné preteky, preteky  do  vrchu a cestné   
maratóny   môžu   byť   organizované,   iba   ak   ich   zaradenie do národného 
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alebo medzinárodného kalendára  je akceptované národnou federáciou alebo 
Výkonným výborom UCI. 

V žiadosti o zaradenie do národného alebo medzinárodného kalendára 
organizátor predloží špecifické pravidlá pre preteky na schválenie. Tieto 
pravidlá podrobne opisujú všetky organizačné aspekty pretekov a vysvetľujú, 
ako sa majú uplatňovať ustanovenia pravidiel UCI, a poskytujú akékoľvek 
ďalšie informácie dôležité pre rozhodcov. Žiadosti o zaradenie do národného 
a medzinárodného kalendára sa inak podávajú v súlade s článkom 1.2.001 a 
nasl. 

Pred registráciou ostatných pretekov do príslušného kalendára môže 
výkonný výbor UCI alebo národná federácia požiadať, aby sa uskutočnili 
testovacie preteky, aby sa zabezpečilo, že predpokladaná športová udalosť je 
dostatočne bezpečná a umožňuje primerané posúdenie ďalších cieľov 
uvedených nižšie. 

Národné federácie a výkonný výbor UCI prijímajú alebo zamietajú takéto 
žiadosti na transparentnom, spravodlivom a nediskriminačnom základe v 
súlade s legitímnymi cieľmi vrátane: 
- spravodlivosť a otvorenosť športových súťaží; 
- rovnaké šance pre všetkých účastníkov; 
- etické hodnoty v športe; 
- problematickosť výsledkov; 
- ochrana zdravia a bezpečnosti športovcov; 
- zabezpečenie fungujúceho športového kalendára; 
- podpora náboru a výcviku mladých športovcov; 
- zabezpečenie integrity a objektivity súťažného športu a správneho 
fungovania súťaží; 
- finančná stabilita tímov; 
- solidarita medzi rôznymi úrovňami športových praktík; 
- pyramídová štruktúra súťaží od najnižšej úrovne až po elitnú úroveň. 

(text upravený 2.03.20). 

2.9.002   Ostatné preteky sa riadia špecifickými pravidlami pre dané preteky a pre 
všetko, čo nebolo stanovené inak, pravidlami UCI. 

(text upravený 2.03.20).  
 

2.9.003   V medzinárodnom kalendári môžu byť iné preteky zaregistrované ako 
podujatia triedy 1 (1.1S alebo 2.1S) alebo triedy 2 (1.2S alebo 2.2S). 

Všetky príslušné pravidlá týkajúce sa triedy podujatia zostávajú v platnosti 
(napríklad, ale nielen) pravidlá týkajúce sa účasti a pozvánky, bodov UCI, 
finančných záväzkov a príspevkov na účasť, technického sprievodcu, 
bezpečnosti, disciplinárneho riadenia a rozhodcovania), aby sa dosiahol 
legitímny cieľ jednotného a dôsledného vykonávania cyklistiky a legitímne 
ciele uvedené v článku 2.9.001. Výnimka z ktoréhokoľvek z týchto pravidiel sa 
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povolí len vo výnimočných prípadoch, ak je ohrozené dosiahnutie legitímnych 
cieľov uvedených v článku 2.9.001. 

Pre podujatia registrované v národnom kalendári určí národná federácia 
príslušné pravidlá týkajúce sa účasti, bodov a iných relevantných položiek. 

(článok doplnený 2.03.20). 

2.9.004   Výkonný výbor UCI alebo národná federácia môžu zaregistrovať podujatie ako 
iné preteky alebo požiadať o jej zmenu a doplnenie v prípade akejkoľvek 
žiadosti o zaradenie do kalendára pre preteky, ktoré nie sú v súlade s formátmi 
pretekov časti 2, kapitoly III až VII predpisov UCI. 

(článok doplnený 2.03.20). 
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Kapitola X UCI KLASIFIKÁCIE 
(kapitola nahradená 1.01.09; upravená 1.01.16). 

 
§ 1   UCI Svetový rebríček muži Elite a Under 23 

 

2.10.001 UCI publikuje svetový rebríček na základe výsledkov na pretekoch muži 
elite a muži under 23, ktoré sú zaradené do medzinárodného kalendára. 
Tento rebríček je výhradným vlastníctvom UCI. 

Pretekári muži elite a muži under 23 budú uvedení v rovnakom rebríčku.  

(článok platný od 01.01.16; text upravený 23.10.19). 

UCI individuálny Svetový rebríček 
2.10.002 UCI  individuálny  Svetový  rebríček je  52  týždňov rolujúci rebríček a bude 

sa spracovávať jeden krát za týždeň. 
Nový rebríček bude platný v deň zverejnenia a bude platiť až do zverejnenia 
nasledovného rebríčka. 

Pretekári  budú  získavať  body  do  rebríčka  jednotlivcov  podľa  tabuľky 
uvedenej v článku 2.10.008. 

Body udelené za etapy sú zahrnuté v hodnotení vypracovanom po 
poslednom dni etapového závodu. 

(článok doplnený 1.01.16; text upravený 23.10.19). 

UCI individuálny Svetový rebríček – jednodňové preteky 
2.10.002  UCI individuálny Svetový rebríček  –   jednodňové   preteky   je   52   týždňov 
           bis   rolujúci rebríček a bude sa spracovávať jeden krát za týždeň. 

Ak je to potrebné, rebríček poradie za predchádzajúce týždne sa opraví. Nový 
rebríček nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia a zostáva v platnosti až 
do uverejnenia nasledujúceho rebríčka. 

Pretekári  budú  získavať  body  do  rebríčka  jednotlivcov  podľa  tabuľky 
uvedenej v článku 2.10.008 berúc do úvahy iba jednodňové preteky. 

(článok doplnený 1.01.19; zrušený 23.10.19; znovu zavedený 11.02.20 ). 
 

UCI individuálny Svetový rebríček – etapové preteky 
2.10.002  UCI   individuálny   Svetový   rebríček   –   etapové   preteky   je   52   týždňov 
          ter   rolujúci rebríček, ktorý  sa  aktualizuje  jeden krát za týždeň. 

Ak je to potrebné, rebríček poradie za predchádzajúce týždne sa opraví. Nový 
rebríček nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia a zostáva v platnosti až 
do uverejnenia nasledujúceho rebríčka. 

Pretekári  budú  získavať  body  do  rebríčka  jednotlivcov  podľa  tabuľky 
uvedenej v článku 2.10.008 berúc do úvahy iba etapové preteky. 

Body   udelené   za   etapy   budú   započítané  do   nasledovného   rebríčka 
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po poslednom dni etapových pretekov. 

(článok doplnený 1.01.19; text upravený 23.10.19; 11.02.20). 

2.10.003 V prípade  rovnosti  bodov  medzi  pretekármi v individuálnych svetových 
rebríčkoch,  pretekári  budú  rozdelení väčším počtom 1. miest 
v zodpovedajúcom rebríčku. V prípade ďalšej zhody, rozhodujúci bude väčší 
počet 2. miest, 3. miest, atď. v zodpovedajúcom rebríčku, pričom do úvahy 
sa berú iba umiestnenia, za ktoré boli udeľované body do UCI Svetového 
rebríčka. 

V  prípade,  že  zhoda  pretrváva,  lepšie  umiestnenie  každého pretekára 
dosiahnuté v posledných pretekoch započítaných do rebríčka bude 
rozhodujúce. 

V prípade zhody v celkovom poradí bude rozhodovať, ktorý pretekár získa 
väčší  počet  1.  miest  na  pretekoch zaradených do  zodpovedajúceho 
rebríčka v príslušnom roku. V prípade zhody, rozhodujúci bude väčší počet 
2. miest, 3. miest, atď., bez ohľadu na umiestnenie. 

V etapových pretekoch, iba konečná klasifikácia jednotlivcov podľa času 
sa berie do úvahy, čo sa aplikácie tohto pravidla týka. 

(text upravený 01.01.16; 1.01.19; 23.10.19). 

UCI Svetový rebríček pre tímy 
2.10.004  UCI Svetový rebríček tímov  bude zostavený aspoň raz za týždeň pridaním 

      bis bodov získaných od začiatku sezóny ich prvých 10 pretekárov, ktorí majú 
zmluvu s tímom v čase hodnotenia.  
Tento rebríček sa na začiatku sezóny vynuluje. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich: 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa 
zmluva začala po začiatku sezóny) do dátumu prestupu, sú pridané do bodov 
bývalého tímu; body získané od dátumu prestupu do posledného dňa sezóny 
(alebo do dátumu nového prestupu) sú pridané do bodov nového tímu. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov, ktorý ukončili zmluvu 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa 
zmluva nezačala od začiatku sezóny) až do dátumu ukončenia zmluvy, sa 
stále pripočítavajú k bodom bývalého tímu. 
 
Špeciálne ustanovenia pre stážistov a development tímy: 
Počas stáže, pokiaľ ide o hodnotenie, sa stážista stále považuje za člena 
svojho materského tímu. Body, ktoré potenciálne získal stážista počas stáže, 
sa v žiadnom prípade nesmú pridávať do bodov hostiteľského tímu. 

Čo sa týka rebríčka, pretekár development tímu, ktorý sa zúčastňuje 
pretekov s príbuzným UCI WorldTeam-om alebo UCI ProTeam-om, sa stále 
považuje za člena svojho development tímu. Pretekár UCI WorldTeam-u 
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alebo UCI ProTeam-u, ktorý sa zúčastňuje pretekov s príbuzným 
development tímom, sa stále považuje za člena svojho UCI WorldTeam-u 
alebo UCI ProTeam-u. Body potenciálne získané dotknutými pretekármi sa 
pripočítajú k bodom ich primárneho tímu. 

Pri rovnosti bodov medzi tímami v UCI svetovom rebríčku rozhoduje väčší 
počet 1. miest na pretekoch (konečné poradie podľa času) dosiahnutých ich 
najlepšími desiatimi pretekármi, ktorí sa berú do úvahy v rebríčku.  

Ak medzi tímami stále existuje rovnosť, počíta sa počet 2. miest, potom 3. 
miest atď.  

(článok platný od 01.01.19; 23.10.19). 

Aktualizácie svetových rebríčkov 
2.10.005 Rebríčky budú aktualizované a zverejnené každý utorok o 14:00 hod. 

 Výsledky akýchkoľvek pretekov prijaté po tomto čase budú zaradené do 
aktualizácie na ďalší týždeň. 

Osobitné ustanovenia pre rolujúci rebríček 
Tie isté preteky nebudú brané do úvahy viac ako raz v jednom rebríčku; platia 
tieto ustanovenia: 
- Ak sa tie isté preteky uskutočnia skôr ako 52 týždňov po 

predchádzajúcom vydaní, v rebríčku sa zohľadní iba posledné vydanie. 
- Ak sa tie isté preteky uskutočnia viac ako 52 týždňov po 

predchádzajúcom vydaní zostávajú body z predchádzajúceho vydania 
v platnosti až do vydania nových výsledkov podujatia  

- Ak sa tie isté preteky neuskutočnia v budúcej sezóne, body budú 
z rebríčka zrušené až po uplynutí obdobia 52 týždňov. 

Uvedené ustanovenia sa vzťahujú na všetky podujatia. 

Rebríčky  zverejnené  v posledný  deň sezóny,  ako  je uvedené v článku 
2.1.001, určia víťazov sezóny. 

(článok platný od 1.01.16). (text upravený 3.06.16; 25.10.17; 23.10.19; 12.06.20). 

Trofeje a ceny 
2.10.006 UCI  bude  udeľovať  trofeje  víťazom  UCI  Svetových  rebríčkov.  UCI  môže 

udeliť ceny pretekárom podľa ich klasifikácie, podľa takých kritérií, ktoré 
sama stanoví. 

(článok platný od 01.01.16). 

2.10.007  [článok zrušený 1.01.21] 

Ak bude klasifikácia opravovaná, ceny a trofeje sa už odovzdajú, budú sa 
musieť navrátiť a odovzdať tomu, kto má na tieto ceny nárok. 

(článok platný od 01.01.16). 
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Bodovacia tabuľka 
 

2.10.008 Všeobecné ustanovenia 
Za preteky a etapy v časovke družstiev, body, ktoré sú uvedené v bodovacej 
tabuľke, sa budú udeľovať tímom.   Tieto body sa rozdelia rovným dielom 
medzi pretekárov, ktorí dokončia preteky alebo etapu v časovke družstiev. 
Výpočty sa zaokrúhlia na najvyšší celý bod. 

Konečné výsledky pretekov UCI WorldTour 

Por. Tour de 
France 

Giro 
d´Italia, La 

Vuelta 
Ciclista a 
Espaňa 

Milano – 

Sanremo 

Ronde 

van Vlaanderen 
/ Tour 

des Flandres, 

Paris - Roubaix, 
Liège -Bastogne 

- Liège, 
Il 

Lombardia 

Santos Tour 

Down Under, 

Paris - Nice, 

Tirreno - 

Adriatico, Milano 

- Sanremo, Gent 

– Wevelgem in 

Flanders Fields, 

Ronde 
van Vlaanderen / 

Tour 

des Flandres, 

Paris - Roubaix, 

Amstel Gold 
Race, Liège – 

Bastogne - Liège, 

Critérium du 
Dauphiné, Tour 

de Suisse,  
Tour 

de Romandie, 

Grand Prix 

Cycliste de 

Québec, Grand 

Prix Cycliste 
de Montréal, Il 

Lombardia 

Strade 
Bianche 

Record Bank 
E3 Harelbeke, 

La Flèche 
Wallonne, 

Clasica 
Ciclista 

San 
Sebastian, 

Cyclassics 

Hamburg, 

Vuelta Ciclista 

al Pais Vasco, 

Tour de 

Pologne, 

Binck Bank 

Tour, Volta 
Ciclista 

a Catalunya, 

Bretagne 

Classic 
Ouest-France 

Cadel Evans Great 

Ocean Road Race, 

Abu Dhabi Tour, 

Omloop Het 

Nieuwsblad Elite, 

Strade Bianche, 

Dwars door 

Vlaanderen / A 

travers les 

Flandres, 

Presidential 

Cycling Tour of 

Turkey, 

Eschborn- 

Frankfurt -Rund 

um den 

Finanzplatz, 

 Amgen Tour of 

California, 
Prudentia 

RideLondon - 

Surrey Classic, 

Gree – Tour of 

Guangxi 

1 1000 850 600 500 400 300 

2 800 680 475 400 320 250 

3 675 575 400 325 260 215 

4 575 460 325 275 220 175 

5 475 380 275 225 180 120 

6 400 320 225 175 140 115 

7 325 260 175 150 120 95 

8 275 220 150 125 100 75 

9 225 180 125 100 80 60 
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10 175 140 100 85 68 50 

11 150 120 85 70 56 40 

12 125 100 70 60 48 35 

13 105 84 60 50 40 30 

14 85 68 50 40 32 25 

15 75 60 40 35 28 20 

16 70 56 35 30 24 20 

17 65 52 35 30 24 20 

18 60 48 35 30 24 20 

19 55 44 35 30 24 20 

20 50 40 35 30 24 20 

21 40 32 30 20 16 12 

22 40 32 30 20 16 12 

23 40 32 30 20 16 12 

24 40 32 30 20 16 12 

25 40 32 30 20 16 12 

26 30 24 26 20 16 12 

27 30 24 26 20 16 12 

28 30 24 26 20 16 12 

29 30 24 26 20 16 12 

30 30 24 26 20 16 12 

31 25 20 18 10 8 5 

32 25 20 18 10 8 5 

33 25 20 18 10 8 5 

34 25 20 18 10 8 5 

35 25 20 18 10 8 5 

36 25 20 18 10 8 5 

37 25 20 18 10 8 5 

38 25 20 18 10 8 5 

39 25 20 18 10 8 5 

40 25 20 18 10 8 5 

41 20 16 14 10 8 5 

42 20 16 14 10 8 5 

43 20 16 14 10 8 5 

44 20 16 14 10 8 5 

45 20 16 14 10 8 5 

46 20 16 14 10 8 5 

47 20 16 14 10 8 5 

48 20 16 14 10 8 5 

49 20 16 14 10 8 5 

50 20 16 14 10 8 5 

51 15 12 10 5 4 2 
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52 15 12 10 5 4 2 

53 15 12 10 5 4 2 

54 15 12 10 5 4 2 

55 15 12 10 5 4 2 

56 10 8 6 3 2 1 

57 10 8 6 3 2 1 

58 10 8 6 3 2 1 

59 10 8 6 3 2 1 

60 10 8 6 3 2 1 

 

Výsledky prológu, etáp na pretekoch UCI WorldTour 

Por. Tour de 
France 

Giro 
d´Italia, 
Vuelta 
Espaňa 

Santos Tour Down 

Under, Paris - Nice, 

Tirreno - Adriatico, 

Critérium du 
Dauphiné, Tour de 

Suisse, Tour 

de Romandie 

Vuelta Ciclista al 

Pais Vasco, 

Tour de 

Pologne, Eneco 

Tour, Volta 
Ciclista 

a Catalunya 

Abu Dhabi Tour, 

Presidential Cycling 

Tour of Turkey, 

Amgen Tour of 

California, Gree 

– Tour of Guangxi 

1 120 100 60 50 40 

2 50 40 25 20 15 

3 25 20 10 8 6 

4 15 12    
5 5 4    

 
Konečné poradie - sekundárne klasifikácie Grand Tour (bodovacia a horská súťaž) 

Por. Tour de France Giro d´Italia, Vuelta a Espaňa 

1 120 100 

2 50 40 

3 25 20 

 
Nosenie líderského dresu na pretekoch UCI WorldTour (za etapu) 

Por. Tour de 
France 

Giro 
d´Italia, 
Vuelta 
Espaňa 

Santos Tour Down 

Under, Paris - Nice, 

Tirreno - Adriatico, 

Critérium du 
Dauphiné, Tour de 

Suisse, Tour 

de Romandie 

Vuelta Ciclista al 

Pais Vasco, 

Tour de 

Pologne, Eneco 

Tour, Volta 
Ciclista 

a Catalunya 

Abu Dhabi Tour, 

Presidential Cycling 

Tour of Turkey, 

Amgen Tour of 

California, Gree 

– Tour of Guangxi 

1 25 20 10 8 6 
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Konečné poradie na pretekoch v kontinentálnom kalendári 

 
Por. 

 
HC 

 
Trieda 1 

 
Trieda 2 

 
1.2U a 2.2U 

Ncup 

Tour de 

l’Avenir 

 
Ncup 

1 200 125 40 30 140 70 

2 150 85 30 25 110 55 

3 125 70 25 20 80 40 

4 100 60 20 15 60 30 

5 85 50 15 10 50 25 

6 70 40 10 5 40 20 

7 60 35 5 3 30 15 

8 50 30 3 1 20 10 

9 40 25 3 1 10 5 

10 35 20 3 1 6 3 

11 30 15   3  
12 25 10   3  
13 20 5   3  
14 15 5   3  
15 10 5   3  
16 5 3   1  
17 5 3   1  
18 5 3   1  
19 5 3   1  
20 5 3   1  
21 5 3     
22 5 3     
23 5 3     
24 5 3     
25 5 3     
26 5      
27 5      
28 5      
29 5      
30 5      
31 3      
32 3      
33 3      
34 3      
35 3      
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36 3      
37 3      
38 3      
39 3      
40 3      

 

 
Výsledky prológu, etáp a pol-etáp na pretekoch v kontinentálnom kalendári 

Por. HC Trieda 1 Trieda 2 2.2U Ncup 

Tour de 

l’Avenir 

Ncup 

1 20 14 7 5 15 12 

2 10 5 3 1 9 8 

3 5 3 1  5 4 

 
Nosenie líderského dresu na pretekoch v kontinentálnom kalendári (za deň) 

Por. HC Trieda 1 Trieda 2 1.2U 
a 2.2U 

Ncup 

Tour de 

l’Avenir 

Ncup 

1 5 3 1 1 2 1 

 
Konečné výsledky - národné majstrovstvá 

Por. Muži Elite Muži U23 

 Cesta 
Preteky A* 

Cesta 
Preteky B* 

Časovka 
A* 

Časovka 
B* 

Cestné 
preteky  

Časovka 
 

1 100 50 50 25 50 25 

2 75 30 30 15 30 15 

3 60 20 20 10 20 10 

4 50 15 15 5 15 5 

5 40 10 10 3 10 3 

6 30 5 5  5  

7 20 3 3  3  

8 10 3 3  3  

9 5 1 1  1  

10 3 1 1  1  

11 3      

12 1      

13 1      

14 1      

15 1      

* Kategória A zodpovedá národným majstrovstvám mužov elite krajín, 
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ktorých aspoň jeden pretekár sa štartoval na cestných pretekoch UCI 
Majstrovstiev Sveta v kategórii mužov elite v predchádzajúcej sezóne. 
Kategória B zodpovedá národným majstrovstvám mužov elite  všetkých 
krajín, ktoré nie  sú zaradené do Kategórie A. 

Keď muži elite a U 23 súťažia na ich národných majstrovstvách v spoločných  
pretekoch, body budú prideľované podľa stupnice bodov pre kategóriu muži 
elite. 

Keď dva alebo tri národy organizujú spoločné národné majstrovstvá, výsledky 
sa budú posudzovať osobitne. 

Konečné výsledky - kontinentálne majstrovstvá a kontinentálne hry* 

Por.                      Muži Elite Muži U23 

 Cestné 
preteky 

Časovka 
 

Cestné 
preteky  

Časovka 
 

1 250 70 125 50 

2 200 55 85 30 

3 150 40 70 20 

4 125 30 60 15 

5 100 25 50 10 

6 90 20 40 5 

7 80 15 35 3 

 8 70 10 30 3 

9 60 5 25 1 

10 50 3 20 1 

11 40  15  
12 35  10  
13 30  5  
14 25  5  
15 20  5  
16 15  3  
17 10  3  
18 5  3  
19 5  3  
20 5  3  
21 

 

5    
22 

 

5    
23 5    
24 5    
25 5    
26 5    
27 5    
28 5    
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29 5    
30 5    
31 3    
32 3    
33 3    
34 3    
35 3    
36 1    
37 1    
38 1    
39 1    
40 1    

 
** Výkonný Výbor UCI každý rok určí, na ktorých kontinentálnych hrách sa budú 
udeľovať body. 

Keď  muži  elite  a under  23  súťažia  na  ich  kontinentálnych  
majstrovstvách na rovnakých pretekoch, body budú prideľované podľa 
bodovacej tabuľky elite. 

Konečné výsledky časovky družstiev - kontinentálne majstrovstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

Poradie Časovka družstiev Elite 

1 70 

2 55 

3 40 

4 30 

5 25 

6 20 

7 15 

8 10 

9 5 

10 3 

Ak kontinentálna federácia zorganizuje samostatné preteky pre kategóriu U23, 
žiadne body UCI za tieto preteky nebudú udelené. 

 

Konečné výsledky časovky družstiev miešaných štafiet - kontinentálne majstrovstvá 

Kontinentálne majstrovstvá 

Poradie Časovka družstiev miešaných štafiet 
Elite 

1 70 

2 55 

3 40 
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4 30 

5 25 

6 20 

7 15 

8 10 

9 5 

10 3 

 

Body sa rozdelia medzi pretekárov mužského pohlavia, ktorí prešli cieľom, na 
základe konečnej klasifikácie zmiešaných štafiet. Výpočty sa zaokrúhlia na stotinu 
bodu. 

 

Ak kontinentálna federácia zorganizuje samostatné preteky pre kategóriu U23, 
žiadne body UCI za tieto preteky nebudú udelené. 

 
Konečné výsledky na Olympijských hrách a UCI Majstrovstvách Sveta na ceste 

 
 

Olympijské hry a Majstrovstvá Sveta 
 

Majstrovstvá Sveta 

Por. Cestné preteky 
Elite 

Časovka Elite Cestné preteky 
U23 

Časovka U23 

1 600 350 200 125 

2 475 250 150 85 

3 400 200 125 70 

4 325 150 100 60 

5 275 125 85 50 

6 225 100 70 40 

7 175 85 60 35 

8 150 70 50 30 

9 125 60 40 25 

10 100 50 35 20 

11 85 40 30 15 

12 70 30 25 10 

13 60 25 20 5 

14 50 20 15 5 

15 40 15 10 5 

16 35 10 5 3 

17 30 5 5 3 

18 30 5 5 3 

19 30 5 5 3 

20 30 5 5 3 

21 30  5  

22 20  5  
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23 20  5  

24 20  5  

25 20  5  

26 20  5  

27 20  5  

28 20  5  

29 20  5  

30 20  5  

31 20  3  

32 10  3  

33 10  3  

34 10  3  

35 10  3  

36 10  3  

37 10  3  

38 10  3  

39 10  3  

40 10  3  

41 10    

42 10    

43 10    

44 10    

45 10    

46 10    

47 10    

48 10    

49 10    

50 10    

51 5    

52 5    

53 5    

54 5    

55 5    

56 3    
57 3    
58 3    
59 3    
60 3    
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Konečné výsledky Majstrovstvá sveta – časovka družstiev zmiešaných štafiet 

Poradie Body 

1 300 

2 250 

3 200 

4 150 

5 125 

6 100 

7 85 

8 75 

9 60 

10 50 

11 40 

12 30 

13 25 

14 20 

15 15 

16 10 

17 10 

18 10 

19 10 

20 10 

21 5 

22 5 

23 5 

24 5 

25 5 

Body sa rozdelia medzi finišujúcich mužov, na základe konečnej klasifikácie 
miešaných štafiet. Výpočet sa zaokrúhľuje na stotinu bodu. 

(článok platný od 01.01.16; text upravený 1.01.17; 25.10.17; 22.10.18; 1.01.19; 23.10.19). 

§ 2   UCI Svetový Rebríček Ženy Elite a Ženy U23 
(odsek presunutý z Kapitoly XII od 1.01.16) 

2.10.009 UCI zverejňuje svetové rebríčky na základe výsledkov pretekov žien Elite a 
žien U23 zapísaných do medzinárodného kalendára. 

UCI je výhradným vlastníkom týchto klasifikácií. 

 (text upravený  23.10.19). 

 

Aktualizácia 
2.10.010  Poradie sa aktualizuje a je zverejnené každý utorok o 14:00 hod. 

 Výsledky akýchkoľvek pretekov prijaté po tomto čase budú zaradené do 
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aktualizácie na ďalší týždeň. 

(text upravený 12.06.20). 

UCI individuálny svetový rebríček  
2.10.011 Individuálny rebríček  je 52 týždňov rolujúci rebríček a bude sa spracovávať 

najmenej jeden krát za týždeň.  

Nový rebríček bude platný v deň zverejnenia a bude platiť až do zverejnenia 
následného rebríčka. 

Pretekárky budú získavať body do individuálneho rebríčka podľa tabuľky 
uvedenej v článku 2.10.017. 

Body udelené za etapy budú započítané do nasledovného rebríčka po 
poslednom dni etapových pretekov. 

Osobitné ustanovenia pre rolujúci rebríček 
Tie isté preteky nebudú brané do úvahy viac ako raz v jednom rebríčku; platia 
tieto ustanovenia: 
- Ak sa tie isté preteky uskutočnia skôr ako 52 týždňov po 

predchádzajúcom vydaní, v rebríčku sa zohľadní iba posledné vydanie. 
- Ak sa tie isté preteky uskutočnia viac ako 52 týždňov po 

predchádzajúcom vydaní zostávajú body z predchádzajúceho vydania 
v platnosti až do vydania nových výsledkov podujatia  

- Ak sa tie isté preteky neuskutočnia v budúcej sezóne, body budú 
z rebríčka zrušené až po uplynutí obdobia 52 týždňov. 
 

Uvedené ustanovenia sa vzťahujú na všetky podujatia. 

Rebríčky  zverejnené  v posledný  deň sezóny,  ako  je uvedené v článku 
2.1.001, určia víťazov sezóny. 

(článok upravený 1.01.16; 3.06.16; 25.10.17; 23.10.19). 

2.10.012 V prípade rovnosti bodov medzi pretekárkami v individuálnom rebríčku, 
pretekárky budú rozdelené väčším počtom 1. miest, 2. miest, atď., v 
klasifikáciách pretekov započítavaných do rebríčku. 

V  prípade,  že  zhoda  pretrváva, lepšie  umiestnenie  pretekárky,  nech  je 
akékoľvek, dosiahnuté v posledných pretekoch započítavaných do rebríčku 
bude rozhodujúce. 

V etapových pretekoch, iba konečná klasifikácia jednotlivcov podľa času 
sa berie do úvahy, čo sa aplikácie tohto pravidla týka. 

(text upravený  23.10.19). 

2.10.013 Výkonný Výbor môže udeliť ceny pretekárom podľa ich klasifikácie, podľa 
takých kritérií, ktoré sám stanoví. 
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UCI svetový rebríček tímov 
2.10.014 UCI svetový rebríček tímov bude vypracovaný raz týždenne 4 pripočítaním 

bodov získaných od začiatku sezóny 8. najlepšími pretekárkami, ktoré majú 
zmluvu s tímom v čase vydania rebríčku. Tento rebríček sa na začiatku 
sezóny vynuluje. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich: 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa 
zmluva začala po začiatku sezóny) do dátumu prestupu, sú pridané do bodov 
bývalého tímu; body získané od dátumu prestupu do posledného dňa sezóny 
(alebo do dátumu nového prestupu) sú pridané do bodov nového tímu. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov, ktorý ukončili zmluvu 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa 
zmluva nezačala od začiatku sezóny) až do dátumu ukončenia zmluvy, sa 
stále pripočítavajú k bodom bývalého tímu. 
 
Osobitné ustanovenia pre Trainees (Praktikantky) 
Počas svojej praxe, praktikantka je stále považovaná za členku svojho 
bežného tímu, čo sa umiestnenia v rebríčku týka. Body potenciálne získané 
praktikantkou počas svojej praxe, v žiadnom prípade sa nemôžu pripočítať 
k bodom hostiteľského tímu. 

V prípade zhody medzi tímami,   rozhodovať bude väčší počet 1. miest, 
2. miest, atď. v (konečnej) klasifikácii (na čas) ich 8 najlepších pretekárok 
na pretekoch započítavaných do rebríčka. 

(text upravený 01.07.12; 1.01.17; 1.01.19; 1.02.19; 23.10.19). 
 

Svetový UCI rebríček krajín žien elite a U23 
2.10.015 Rebríček   krajín        bude   vypracovaný   na    základe   získaných   bodov 

prvých 5 pretekárok žien elite a U23 každej národnosti v rebríčku jednotlivcov. 
V prípade zhody medzi tímami,   rozhodovať bude väčší počet 1. miest, 
2.    miest,    atď.    v (konečnej)    klasifikácii    (na    čas)    na    pretekoch 
za  posledných  12  mesiacov,  ktoré  získalo  ich  najlepších  5  pretekárok 
v UCI svetovom individuálnom rebríčku ženy elite. 

(text upravený 25.10.17). 

Rebríček krajín 
2.10.015 Rebríček  krajín   bude   vypracovaný   na    základe   získaných   bodov  
          bis  prvých 5 pretekárok žien U23 každej národnosti v rebríčku jednotlivcov. 

 

V prípade zhody medzi tímami,   rozhodovať bude väčší počet 1. miest, 
2.    miest,    atď.    v (konečnej)    klasifikácii    (na    čas)    na    pretekoch 
za  posledných  12  mesiacov,  ktoré  získalo  ich  najlepších  5  pretekárok 
v kategórii U23 v UCI svetovom individuálnom rebríčku. 

(text upravený 25.10.17). 
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2.10.016 Pretekárkine body budú udeľované krajine jej národnosti, aj keď pretekárka 
je držiteľkou licencie federácie inej krajiny. 

2.10.017 Bodovacia tabuľka Ženy Elite 

Všeobecné ustanovenia 
Body za etapy budú udeľované v posledný deň pretekov.  
Pre  preteky  družstiev  a etapy  v  časovke  družstiev  body  v tabuľke  budú 
udeľované družstvu. Tieto body budú rovnakým dielom rozdelené medzi 
pretekárky, ktoré dokončia preteky alebo etapu Výpočty sa budú 
zaokrúhľovať nahor na celé body. 

Jednodňové preteky a etapové preteky (konečné poradie) 

Poradie 
UCI Women’s 
World Tour 

UCI ProSeries Trieda 1 Trieda 2 

1 400 200 125 40 

2 320 150 85 30 

3 260 125 70 25 

4 220 100 60 20 

5 180 85 50 15 

6 140 70 40 10 

7 120 60 35 5 

8 100 50 30 3 

9 80 40 25 3 

10 68 35 20 3 

11 56 30 15  

12 48 25 10  

13 40 20 5  

14 32 15 5  

15 28 10 5  

16 24 5 3  

17 24 5 3  

18 24 5 3  

19 24 5 3  

20 24 5 3  

21 16 5 3  

22 16 5 3  

23 16 5 3  

24 16 5 3  

25 16 5 3  

26 16 3   

27 16 3   

28 16 3   

29 16 3   

30 16 3   

31 8    

32 8    

33 8    

34 8    
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35 8    

36 8    

37 8    

38 8    

39 8    

40 8    
 

Etapy a pol-etapy 

Poradie 
UCI Women’s 

World Tour 
UCI ProSeries Trieda 1 Trieda 2 

1 50 25 16 8 

2 40 20 12 5 

3 30 15 8 3 

4 25 12 6 1 

5 20 10 5  

6 18 8 4  

7 15 6 3  

8 10 4 2  

9 8    

10 6    

 
Nosenie líderského dresu (za etapu) 

Poradie 
UCI Women’s 

World Tour 
UCI ProSeries Trieda 1 Trieda 2 

Líder 8 5 3 1 

 
Nosenie líderského dresu UCI Women’s World Tour (za kolo) 

Por. WWT 

Líder 6 

 
Národné majstrovstvá 

Por. Ženy Elite Ženy U23 

 Cesta 
Preteky A* 

Cesta 
Preteky B* 

Časovka 
A* 

Časovka 
B* 

Cestné 
preteky  

Časovka 
 

1 100 50 50 25 50 25 

2 75 30 30 15 30 15 

3 60 20 20 
10 

10 20 10 

4 50 15 15 5 15 5 

5 40 10 10 3 10 3 

6 30 5 5  5  

7 20 3 3  3  

8 10 3 3  3  

9 5 1 1  1  

10 3 1 1  1  
 
 

* Kategória A zodpovedá národným majstrovstvám žien elite krajín, ktorých 
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aspoň jedna pretekárka štartovala na cestných pretekoch UCI Majstrovstiev 
Sveta v kategórii žien elite v predchádzajúcej sezóne. Kategória B zodpovedá 
národným majstrovstvám žien elite  všetkých krajín, ktoré nie  sú zaradené do 
Kategórie A. 

Keď ženy elite a U 23 súťažia na ich národných majstrovstvách v spoločných  
pretekoch, body budú prideľované podľa stupnice bodov pre kategóriu ženy 
elite. 

Keď dva alebo tri národy organizujú spoločné národné majstrovstvá, výsledky 
sa budú posudzovať osobitne. 

Olympijské Hry a Majstrovstvá Sveta 

Poradie 
Cestné 
preteky 

Časovka 

1 600 350 

2 475 250 

3 400 200 

4 325 150 

5 275 125 

6 225 100 

7 175 85 

8 150 70 

9 125 60 

10 100 50 

11 85 40 

12 70 30 

13 60 25 

14 50 20 

15 40 15 

16 35 10 

17 30 5 

18 30 5 

19 30 5 

20 30 5 

21 30 3 

22 20 3 

23 20 3 

24 20  3 

25 20 3 

26 20  

27 20  

28 20  

29 20  

30 20  

31 20  

32 10  

33 10  

34 10  
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35 10  

36 10  

37 10  

38 10  

39 10  

40 10  

 
 
Kontinentálne majstrovstvá  a kontinentálne  hry* 

Poradie Ženy Elite Ženy U23 

 
Cestné 
preteky 

Individuálna 
časovka 

Cestné 
preteky 

Individuálna 
časovka 

1 250 70 125 50 

2 200 55 85 30 

3 150 40 70 20 

4 125 30 60 15 

5 100 25 50 10 

6 90 20 40 5 

7 80 15 35 3 

8 70 10 30 3 

9 60 5 25 1 

10 50 3 20 1 

11 40  15  

12 35  10  

13 30  5  

14 25  5  

15 20  5  

16 15  3  

17 10  3  

18 5  3  

19 5  3  

20 5  3  

21 5    

22 5    

23 5    

24 5    

25 5    

26 3    

27 3    

28 3    

29 3    

30 3    

* Riadiaci výbor UCI každoročne určí, za ktoré kontinentálne hry dostanú body. 
 

Tam, kde Ženy elite a U23 súťažia na svojom kontinentálnom šampionáte v 
spoločných pretekoch, body sa udeľujú podľa bodovacej tabuľky pre ženy 
elite. 
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Konečné poradie časovky družstiev – kontinentálne majstrovstvá 

Poradie Body 

1 70 

2 55 

3 40 

4 30 

5 25 

6 20 

7 15 

8 10 

9 5 

10 3 

Ak kontinentálna federácia organizuje samostatné preteky pre kategóriu U23, 
žiadne UCI body nebudú za tieto preteky udelené. 

 

Konečné poradie časovky družstiev miešaných štafiet – kontinentálne 
majstrovstvá 

Poradie Elite časovka družstiev 

miešaných štafiet 

1 70 

2 55 

3 40 

4 30 

5 25 

6 20 

7 15 

8 10 

9 5 

10 3 

 

Body sa rozdelia medzi finišujúce ženy, na základe celkového poradia miešaných 
štafiet. Výpočet sa zaokrúhľuje na stotinu bodu. 

Ak kontinentálna federácia organizuje samostatné preteky pre kategóriu U23, 
žiadne UCI body nebudú za tieto preteky udelené. 

Časovka družstiev miešaných štafiet – majstrovstvá sveta 

Poradie Body 

1 300 

2 250 

3 200 

4 150 

5 125 
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6 100 

7 85 

8 75 

9 60 

10 50 

11 40 

12 30 

13 25 

14 20 

15 15 

16 10 

17 10 

18 10 

19 10 

20 10 

21 5 

22 5 

23 5 

24 5 

25 5 

 

Body sa rozdelia medzi finišujúce ženy, na základe celkového poradia miešaných 
štafiet. Výpočet sa zaokrúhľuje na stotinu bodu. 
 
(text upravený 1.01.06; 1.01.09; 1.07.12; 1.09.12; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16; 1.01.17; 
24.03.17; 25.10.17; 1.01.19; 23.10.19) 
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§ 3   Kontinentálny rebríček Muži Elite a Under 23 
(odsek presunutý z Kapitoly XI od 1.01.16) 

 
2.10.018 Pre každý kontinentálny okruh, pre mužov elite a under 23, bude vypracovaný 

rebríček  jednotlivcov, rebríček tímov a rebríček krajín. 

UCI je výhradným vlastníkom týchto rebríčkov. 

(text upravený 01.01.16; 1.01.19) 

2.10.019 Poradie sa aktualizuje a je zverejnené každý utorok o 14:00 hod. 

Výsledky každých pretekov prijaté UCI po stanovenom termíne budú zahrnuté 
do nasledujúcej týždennej aktualizácie. 

Pretekári získavajú body do individuálneho rebríčku v súlade so stupnicou v 
článku 2.10.008.  

Osobitné ustanovenia pre rolujúci rebríček 
Body udelené za etapy sú zahrnuté v rebríčku vypracovanom po poslednom 
dni etapových pretekov. 

 Tie isté preteky nebudú brané do úvahy viac ako raz v jednom rebríčku; platia 
tieto ustanovenia: 
- Ak sa tie isté preteky uskutočnia viac ako 52 týždňov po predchádzajúcom 

vydaní zostávajú body z predchádzajúceho vydania v platnosti až do 
vydania nových výsledkov podujatia. 

- Ak sa tie isté preteky neuskutočnia v budúcej sezóne, body budú 
z rebríčka zrušené až po uplynutí obdobia 52 týždňov. 

Uvedené ustanovenia sa vzťahujú na všetky podujatia. 

Rebríčky  zverejnené  v posledný  deň sezóny,  ako  je uvedené v článku  
2.1.001, určia víťazov sezóny. 

(text upravený 01.01.16; 25.10.17; 23.10.19; 12.06.20). 

2.10.020 [článok zrušený 01.01.16] 

Rebríček jednotlivcov 
2.10.021 Pretekári budú  získavať body  do  rebríčka jednotlivcov toho  kontinentu, 

do ktorého ich krajina patrí. Môžu figurovať v rebríčku len jedného 
kontinentu. 

 (text upravený 25.10.17; 1.01.19). 

2.10.022 Pretekári muži elite a muži under 23 budú uvedení v rovnakom rebríčku. 

(text upravený 23.10.19) 
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2.10.023 Rebríček  jednotlivcov  pre  kontinentálne  okruhy  je  52  týždňov  rolujúci 
rebríček a bude sa spracovávať jeden krát za týždeň. 

 
 (text upravený 1.01.06; 24.01.15; 1.01.16; 3.01.16; 25.10.17; 1.01.19; 23.10.19). 

[text presunutý do článku 2.10.019 od 23.10.19]. 

2.10.024 V  prípade  rovnosti  bodov  medzi  pretekármi,  pretekári  budú  rozdelení 
väčším počtom 1. miest v klasifikáciách pretekov za posledných 52 týždňov. V 
prípade ďalšej zhody, rozhodujúci bude väčší počet 2. miest, 3. miest, atď., 
pričom do úvahy sa berú iba umiestnenia, za ktoré boli udeľované body v 
príslušných rebríčkoch. 

V  prípade,  že  zhoda  pretrváva, lepšie  umiestnenie  pretekára,  nech  je 
akékoľvek, dosiahnuté v posledných pretekoch bude rozhodujúce. 

V etapových pretekoch, iba konečná klasifikácia jednotlivcov podľa času 
sa berie do úvahy, čo sa aplikácie tohto pravidla týka. 

(text upravený 01.01.16). 

Rebríček tímov 
2.10.025 Rebríček UCI kontinentálnych tímov a UCI profesionálnych kontinentálnych 

tímov sa bude spracovávať minimálne raz za týždeň a bude vypracovaný 
pripočítaním bodov získaných od začiatku sezóny ich prvých 10 pretekárov, 
ktorí majú zmluvu s tímom v čase hodnotenia.  
Tento rebríček sa na začiatku sezóny vynuluje. 

Tímy sú zaradené do rebríčku tímov na kontinente svojej národnosti. Môžu 
sa objaviť iba v rebríčku jedného kontinentu. 

 
Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich: 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa 
zmluva začala po začiatku sezóny) do dátumu prestupu, sú pridané do bodov 
bývalého tímu, body získané od dátumu prestupu do posledného dňa sezóny 
(alebo do dátumu nového prestupu) sú pridané do bodov nového tímu. 

 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov, ktorý ukončili zmluvu 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa 
zmluva nezačala od začiatku sezóny) až do dátumu ukončenia zmluvy, sa stále 
pripočítavajú k bodom bývalého tímu. 
 
Špeciálne ustanovenia pre stážistov a development tímy: 
Počas stáže, pokiaľ ide o hodnotenie, sa stážista stále považuje za člena svojho 
materského tímu. Body, ktoré potenciálne získal stážista počas stáže, sa v 
žiadnom prípade nesmú pridávať do bodov hostiteľského tímu. 
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Čo sa týka rebríčka, pretekár development tímu, ktorý sa zúčastňuje pretekov 
s príbuzným UCI WorldTeam-om alebo UCI ProTeam-om, sa stále považuje za 
člena svojho development tímu. Pretekár UCI WorldTeam-u alebo UCI 
ProTeam-u, ktorý sa zúčastňuje pretekov s príbuzným development tímom, 
sa stále považuje za člena svojho UCI WorldTeam-u alebo UCI ProTeam-u. 
Body potenciálne získané dotknutými pretekármi sa pripočítajú k bodom ich 
primárneho tímu. 
 
V prípade zhody medzi UCI kontinentálnymi tímami a UCI profesionálnymi 
kontinentálnymi tímami,  rozhodovať bude väčší počet 1. miest v konečnej 
klasifikácii na čas,  ktoré získali ich 10 najlepší pretekári na pretekoch, 
započítavaných do rebríčka. 
 
V prípade, že zhoda pretrváva, rozhodujúci bude väčší počet 2. miest, 3. 
miest, atď. 

(text upravený 01.07.12; 01.01.16; 1.01.17; 1.01.19; 23.10.19). 

Rebríček krajín 
2.10.026 Rebríček krajín je 52 týždňov rolujúci rebríček kontinentálnych okruhov. 

Okrem rebríčka krajín pre mužov elite a mužov under 23, odlišný rebríček 
krajín pre under 23 sa bude spracovávať minimálne raz za týždeň. Tieto 
rebríčky budú vypracované na základe získaných bodov najlepších 8 
pretekárov každej krajiny vo všetkých kontinentálnych rebríčkoch 
jednotlivcov: 

1.   Body každého pretekára príslušnej krajiny v rebríčku jednotlivcov vo 
všetkých kontinentoch sa budú sčítavať; 

2.   Body 8 najlepších pretekárov sa budú sčítavať dokopy; 
3.   Suma 8 najlepších pretekárov určí poradie krajiny v rebríčku krajín. 

(text upravený 01.07.12; 01.01.16). 

2.10.027 Body pretekára budú udeľované krajine jeho národnosti, aj keď pretekár je 
držiteľom licencie federácie inej krajiny. 

2.10.028 V prípade zhody medzi krajinami, rozhodovať bude väčší počet 1. miest, 2.  
miest, atď.  v  celkovej klasifikácii na  čas na  pretekoch za  posledných 52 
týždňov, ktoré získali ich najlepší 8 pretekári v rebríčku jednotlivcov 
kontinentálneho rebríčka. 

(text upravený 01.01.16). 

2.10.029 [zrušený dňa 24.01.15]. 

2.10.030 UCI  môže  udeliť  ceny  pretekárom  podľa  ich  klasifikácie,  podľa  takých 
kritérií, ktoré sama stanoví. 

2.10.031 [článok zrušený 1.01.19] 
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§ 4   UCI WorldTour Rebríček Ženy 
(paragraf presunutý z Kapitoly XIII 1.01.19) 

Tento paragraf nie je preložený. Originál verziu v anglickom alebo 
francúzskom jazyku je možné si stiahnuť zo stránok UCI. 

§ 5   (paragraf zrušený 11.02.20) 

 

§ 6 Technický a kvalifikačný rebríček 
(paragraf prečíslovaný 23.10.19) 

2.10.043    UCI vytvorilo rôzne rebríčky, ktoré môžu byť použité na kvalifikáciu tímov pre 
preteky alebo série. Tieto rebríčky môžu byť tiež použité ako športové 
kritériá, ktoré budú súčasťou registračného procesu tímov s UCI. 

UCI je výhradným vlastníkom týchto rebríčkov. Tieto rebríčky len pre interné 
použitie nemusia byť zverejnené. 

 

UCI svetový rebríček mužských UCI tímov - 3 roky 
2.10.044    Svetový rebríček UCI pre mužské tímy UCI - 3 roky sa vypracuje aspoň raz za 

týždeň pridaním bodov každého mužského UCI tímu do svetového rebríčka 
UCI pre mužské tímy UCI za "n-2" a "n-1" roky uvedené v rebríčku na konci 
príslušnej sezóny (podľa článku 2.1.001), s bodmi každého mužského UCI 
tímu vo svetovom rebríčku UCI mužské tímy UCI súčasnej sezóny" n ", ktoré 
boli vynulované na začiatku uvedenej sezóny. 

Určenie poradia pri rovnosti bodov 
Pri rovnosti bodov medzi tímami v UCI svetovom rebríčku rozhoduje väčší 
počet 1. miest na pretekoch (konečné poradie podľa času) dosiahnutých ich 
najlepšími desiatimi pretekármi v individuálnom rebríčku počas pretekov 
v aktuálnej sezóne. Ak medzi tímami stále existuje rovnosť, počíta sa počet 
2. miest, potom 3. miest atď. 
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Kapitola XI 
(kapitola nahradená 1.01.05; presunutá do kapitoly X dňa 1.01.16). 

 

 
Kapitola XII INCIDENTY NA PRETEKOCH A ŠPECIFIKÁCIA   

PRIESTUPKOV ORGANIZÁTOROV 
(kapitola doplnená 1.01.19) 

 

§ 1   Incidenty na pretekoch, týkajúce sa pretekárov, tímov a ostatných 
držiteľov licencií v súvislosti s pretekmi na ceste 

 
Všeobecné ustanovenia 

2.12.001 Priestupky, ktoré sa týkajú incidentov na pretekoch súvisiacich s pretekmi na 
ceste, sa sankcionujú tak, ako je uvedené v tabuľke incidentov na pretekoch, 
definovanej v článku 2.12.007 v súlade s článkom 12.4.001. 

Sankcie, ktoré udelili rozhodcovia, sa uvedú v komuniké rozhodcovského 
zboru a budú zaslané UCI. 

2.12.002 Ustanovenia  Časti  12  UCI  Pravidiel sa vzťahujú na priestupky spáchané v 
súvislosti s cestnými pretekmi. 

 Upozornenie 
2.12.003 Každý  jednotlivý  rozhodca  môže  vydať upozornenie  pri  zaznamenaní 

nesprávneho konania počas pretekov. Držiteľ licencie je okamžite 
informovaný o upozornení ústne, gestami alebo cez Radio-Tour. Zbor 
rozhodcov rozhodne o uložení sankcie, ak sa nesprávne konanie, pre ktoré 
bolo počas pretekov vydané upozornenie, stane priestupkom, súvisiacim 
s incidentom na pretekoch. 

Upozornenia musia byť uvedené v komuniké rozhodcovského zboru a budú 
zaslané UCI. 

Pokuty a sankcie uložené rozhodcovským zborom 
2.12.004 Bez toho, aby boli dotknuté sankcie uvedené v nasledujúcej tabuľke, môže 

byť každý držiteľ licencie, ktorý je zapojený do vážneho incidentu na 
pretekoch, rozhodcom okamžite vylúčený z pretekov. 

V prípade správania, ktoré spĺňa podmienky priestupku, ktorý môže byť 
predložený na Disciplinárnu komisiu podľa podmienok článku 12.4.002 a 
nasledujúceho, môže byť držiteľ licencie predvolaný pred Disciplinárnu 
komisiu. 

2.12.005 Bez  toho,  aby  bola  dotknutá  právomoc Disciplinárnej komisie ukladať 
sankcie za rovnakých okolností, ak je to možné, v prípade porušenia článkov 
12.4.002 a nasledujúcich, incidenty na pretekoch opísané v nižšie uvedenej 
tabuľke budú sankcionované rozhodcami. 

2.12.006    Nižšie  uvedená  tabuľka  platí  pre  všetky  preteky na ceste. V prípade 
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pretekov v národnom kalendári však príslušné národné federácie môžu 
stanoviť nižšie pokuty ako tie, ktoré sú uvedené v stĺpci 3 tabuľky, ktorá 
obsahuje "iné preteky". 
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2.12.007    Tabuľka priestupkov a trestov týkajúcich sa pretekov na ceste 

 Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 

 Hry a Majstrovstvá 
Olympijské hry 
Majstrovstvá sveta ELITE 
 
Preteky Muži Elite 
UCI WorldTour 

Hry a Majstrovstvá 
U-23 a Junior majstrovstvá sveta 
Kontinentálne majstrovstvá 
Kontinentálne hry 
 
Preteky Muži Elite 
Trieda HC 
Trieda 1 
 
Preteky Ženy Elite 
UCI Women’s WorldTour  
UCI ProSeries  
 
Paracyklistika 
Paralympijské hry 
Majstrovstvá sveta 
Svetový pohár 

Preteky Muži Elite 
Trieda 2  
 
Preteky Ženy Elite 
Trieda 1 
Trieda 2 
 
Preteky Muži U23 
U-23 N-cup 
ostatné preteky 
 
Ostatné preteky 
Juniori N-cup 
Juniorky N-cup 
Juniori – preteky 
Juniorky – preteky 
Národné preteky 
Ostatné preteky 
 
Paracyklistika 
Ostatné preteky 

1. Procedúry týkajúce sa štartu, cieľa a oficiálneho programu   
1.1  Štart bez podpisu, 

nedodržanie poradia alebo 
času podpísania 
štartovacieho hárku,  alebo 
tímovej prezentácie 

Pretekár: pokuta 500, a odpočítanie  
15 bodov  z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 500 (bez 
ohľadu na počet nepodpísaných 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200 a odpočítanie  
5 bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 200 (bez 
ohľadu na počet nepodpísaných 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 50 a odpočítanie 5 
bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 50 (bez 
ohľadu na počet nepodpísaných 
pretekárov) 
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Okrem vyššie uvedených ustanovení, v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných porušení alebo priťažujúcich 
okolností, alebo ak porušenie ponúka výhodu, rozhodcovský zbor môže pretekára eliminovať alebo diskvalifikovať. 

1.3  Neúčasť na oficiálnych 
procedúrach (vrátane 
tlačovej konferencie 
atď.), alebo nedodržanie 
lehoty 10 minút po tom, 
čo jazdec prekoná cieľovú 
čiaru 

 

Pretekár: pokuta 1.000,-  a 
prepadnutie cien a bodov za poradie 
do rebríčka UCI získané počas 
pretekov alebo etapy 
Zodpovedný športový riaditeľ: 
pokuta 1.000,- (bez ohľadu na počet 
previnilých pretekárov) 

Pretekár: pokuta 500,-  a 
prepadnutie cien a bodov za poradie 
do rebríčka UCI získané počas 
pretekov alebo etapy 
Zodpovedný športový riaditeľ: 
pokuta 500,- (bez ohľadu na počet 
previnilých pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,-  a 
prepadnutie cien a bodov za poradie 
do rebríčka UCI získané počas 
pretekov alebo etapy 
Zodpovedný športový riaditeľ: 
pokuta 200,- (bez ohľadu na počet 
previnilých pretekárov) 

1.4  Nevyhovujúce oblečenie 
počas povinností na 
pódiu  

Pretekár: pokuta 500,-  Zodpovedný 
športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,-  Zodpovedný 
športový riaditeľ: pokuta 200,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 100,-  Zodpovedný 
športový riaditeľ: pokuta 100,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

1.5  Pretekár, ktorý 
nedokončil, alebo bol 
eliminovaný a prešiel 
cieľovou pásku 
s viditeľným štartovým 
číslom na drese alebo 
rámovým číslom 

Pretekár: pokuta 1.000,- Pretekár: pokuta 500,- Pretekár: pokuta 200,- 

1.6  Opätovné prejdenie 
cieľovej čiary v smere 
pretekov s viditeľným 
štartovým číslom na 
drese alebo rámovým 
číslom 

Pretekár: pokuta 200,- Pretekár: pokuta 100,- Pretekár: pokuta 50,- 

2. Vybavenie a inovácie 
2.1  Pretekár sa pokúsi 

odštartovať v pretekoch 
alebo v etape s bicyklom, 
ktorý nespĺňa predpisy 

Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý ý štart 
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2.2  Používanie bicykla, ktorý 
nie je v súlade s 
pravidlami 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: pokuta 1.000,- 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: pokuta 500,- 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: pokuta 200,- 

2.3  Použitie alebo prítomnosť 
bicykla, ktorý nie je v 
súlade s článkom 1.3.010 
(pozri článok 12.1.013 
bis) 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

2.4  Používanie zakázaného 
diaľkového 
komunikačného systému 
pretekárom 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Športový riaditeľ: vylúčený 
Tímové vozidlo: vylúčené 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Športový riaditeľ: vylúčený 
Tímové vozidlo: vylúčené 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Športový riaditeľ: vylúčený 
Tímové vozidlo: vylúčené 

2.5  Používanie technickej 
inovácie, inovatívneho 
oblečenia alebo 
vybavenia, ktoré ešte 
nebolo schválené 
organizáciou UCI, počas 
pretekov 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

2.6  Zabránenie, odmietnutie 
alebo obštrukcie pri 
kontrole vybavenia 

 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

3. Oblečenie a identifikácia pretekárov 
3.1  Nenosenie líderského 

dresu, kombinézy alebo 
označenia  

Pretekár: pokuta 500,- a zamietnutý 
štart, eliminácia alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a zamietnutý 
štart, eliminácia alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 50,- a zamietnutý 
štart, eliminácia alebo diskvalifikácia 

3.2  Používanie nevyhovujúceho 
oblečenia 

 

Pretekár: zamietnutý štart alebo 
diskvalifikácia alebo eliminácia 

Pretekár: zamietnutý štart alebo 
diskvalifikácia alebo eliminácia 

Pretekár: zamietnutý štart alebo 
diskvalifikácia alebo eliminácia 

3.3  Pretekár na štarte bez Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart 
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predpísanej prilby 

3.4  Pretekárovi za sňatie 
predpísanej prilby počas 
pretekov 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 50,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

3.5 Identifikácia pretekára    

3.5.1  Identifikačné číslo 
replikované na inom 
médiu, ako je poskytované 
organizátorom 

Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart Pretekár: zamietnutý štart 

3.5.2  Identifikačné číslo 
(chrbtové alebo rámové 
číslo) chýba, nie je 
viditeľné, upravené, 
nesprávne umiestnené 
alebo nie je rozpoznateľné 

 
 

Pretekár: pokuta od 200,- do 1.000,- 
 
 
 
 
Športový riaditeľ: pokuta od 100,- do 
500,- * počet previnilých pretekárov 

Pretekár: pokuta od 100,- do 500,- 
 
 
 
 
Športový riaditeľ: pokuta od 50,- do 
200,- * počet previnilých pretekárov 

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 50,-  
2 priestupok pokuta 100,- 
3 priestupok pokuta 200,- 
 
Športový riaditeľ: pokuta 50,- za 
každého previnilého pretekára 

3.5.3  Vyhýbanie sa, odmietanie 
alebo bránenie v inštalácii 
alebo vyradenie časového 
alebo sledovacieho 
zariadenia 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

Pretekár: zamietnutý štart, 
eliminácia alebo diskvalifikácia 
 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

Pretekár: zamietnutý štart, eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
 
Ďalší člen tímu: vylúčený 

3.7  Neodovzdanie chrbtového 
čísla rozhodcovi alebo 
zberáku po vzdaní alebo 
neinformovanie rozhodcu 
alebo zberáka o vzdaní 
pretekov 

 

Pretekár: pokuta 200,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- za 
každého previnilého pretekára 

 

Pretekár: pokuta 100,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- za 
každého previnilého pretekára 

 

Pretekár: pokuta 50,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 50,- za 
každého previnilého pretekára 

 

3.8  Odovzdanie alebo prevzatie 
oblečenia v rozpore 
s pravidlami 

Pretekár: pokuta 200,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- 

Pretekár: pokuta 100,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- 

Pretekár: pokuta 50,-  
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- 
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3.9  Nekompatibilná pláštenka 
(iný dizajn ako štandardný 
tímový dres alebo 
netransparentný materiál) 
alebo názov tímu nie je 
zobrazený na pláštenke 

Pretekár: pokuta 500,- každý 
previnilý pretekár  
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,- každý 
previnilý pretekár  
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: upozornenie  
 
 
Športový riaditeľ: upozornenie 

 

3.10 Rôzne oblečenie (dres, 
šortky, pláštenka) pre 
rôznych pretekárov v tíme 

Pretekár: pokuta 500,- každý 
previnilý pretekár  
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

 

Pretekár: pokuta 200,- každý 
previnilý pretekár  
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: upozornenie  
 
 
Športový riaditeľ: upozornenie 

4. Nepovolená pomoc, oprava alebo občerstvovanie 
4.1  Nepovolená mechanická pomoc pretekárovi iného tímu 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia previnilých 
pretekárov 
 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia previnilých 
pretekárov 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia previnilých 
pretekárov 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- a penalizácia 
2 až 10 minút * počet priestupkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,- 

Pretekár: pokuta 200,- a penalizácia 
2 až 10 minút * počet priestupkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- 

Pretekár:  
1 priestupok: pokuta 50,- 
a penalizácia 2 minúty 
2 priestupok: pokuta 100,- 
a penalizácia 5 minút 
3 priestupok: pokuta 100,- 
a penalizácia 10 minút 
4 priestupok: pokuta 100,- 
a eliminácia 
 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,- 
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Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných 
prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, 
alebo v prípade, že priestupok ponúka výhodu, eliminovať alebo diskvalifikovať 
príslušných pretekárov a / alebo vylúčiť iného držiteľa licencie. 
 

4.2  Tlačenie 

4.2.1 Medzi pretekármi jedného tímu 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- pre 
dotyčného pretekára za každý 
priestupok 
 

Pretekár: pokuta 200,- pre  
dotyčného pretekára za každý 
priestupok 
 

Pretekár: pokuta 100,- pre  
dotyčného pretekára za každý 
priestupok 
 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v prípade priestupkov na konci pretekov príslušného 
pretekára (-ov) eliminovať alebo diskvalifikovať. 
 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,-, penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži pre dotyčného 
pretekára za každý priestupok 
 

Pretekár: pokuta 200,-, penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži pre dotyčného 
pretekára za každý priestupok 

Pretekár: pokuta 100,-, penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži pre dotyčného 
pretekára za každý priestupok 

Okrem vyššie uvedených ustanovení bude v prípade priestupku v poslednom kilometri etapy pretekár(i) sankcionovaný 
ďalšou 20-sekundovou penalizáciou a tiež 80% ** penalizáciou v bodovacej a vrchárskej súťaži a bude relegovaný na 
posledné miesto vo svojej skupine. 
 
 

4.2.1 Medzi pretekármi 
rôznych tímov 

Pretekár: pokuta 500,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

 

Pretekár: pokuta 200,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

Pretekár: pokuta 100,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

4.3  Odrážanie sa od vozidiel, motocyklov, pretekárov, pretekár tlačí iného pretekára; opakované alebo dlhé tlačenie od divákov 

Jednodňové preteky Pretekár(i): pokuta 200,- za každý Pretekár(i): pokuta 100,- za každý Pretekár(i): pokuta 50,- za každý 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 CESTA Strana 113 z 205 

priestupok priestupok priestupok 
Etapové preteky Pretekár(i): pokuta 200,- a 

penalizácia 10 sekúnd a 20%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži za 
každý priestupok 

Pretekár(i): pokuta 100,- a 
penalizácia 10 sekúnd a 20%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži za 
každý priestupok 

Pretekár(i): pokuta 50,- a penalizácia 
10 sekúnd a 20%** v bodovacej 
a vrchárskej súťaži za každý 
priestupok 

4.4  Zakázaná pomoc medzi pretekármi počas pretekov na okruhoch alebo v cieľovom okruhu (pretekári nemajú rovnaký počet odjazdených okruhov) 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

Pretekár: pokuta 200,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

Pretekár: pokuta 100,-, pre každého 
dotyčného pretekára a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,-, pre každého 
dotyčného pretekára a relegácia 
dotyčných pretekárov na posledné 
miesto v etape 

Pretekár: pokuta 200,-, pre každého 
dotyčného pretekára a relegácia 
dotyčných pretekárov na posledné 
miesto v etape 

Pretekár: pokuta 100,-, pre každého 
dotyčného pretekára a relegácia 
dotyčných pretekárov na posledné 
miesto v etape 

Okrem vyššie uvedených ustanovení v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov alebo priťažujúcich 
okolností, alebo v prípade, že priestupkom je získaná výhodu, rozhodcovský zbor môže eliminovať alebo diskvalifikovať 
dotyčných pretekárov. 
 

4.5  Pretekár neabsolvuje 
preteky len vlastným úsilím 
a bez pomoci inej osoby 

Pretekár: pokuta 500,-, 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 

Pretekár: pokuta 200,-, 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,-, 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

4.6  Pretekár držiaci sa 
vlastného alebo iného 
tímového vozidla alebo 
iného motorového vozidla, 
alebo tlačený / ťahaný / 
držaný osobou z vozidla 
alebo mechanický zásah na 
bicykli pretekára z 
pohybujúceho sa vozidla 

Pretekár: pokuta 500,-, 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Vodič: pokuta 500,- a vylúčenie 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- a vylúčenie 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
500,- a vylúčenie 
Iná dotyčná osoba: vylúčenie 
Vozidlo: vylúčenie do konca pretekov 

Pretekár: pokuta 200,-, 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Vodič: pokuta 200,- a vylúčenie 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- a vylúčenie 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
200,- a vylúčenie 
Iná dotyčná osoba: vylúčenie 
Vozidlo: vylúčenie do konca 

Pretekár: pokuta 100,-, 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
Vodič: pokuta 100,- a vylúčenie 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,- a vylúčenie 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
100,- a vylúčenie 
Iná dotyčná osoba: vylúčenie 
Vozidlo: vylúčenie do konca pretekov 
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bez možnosti náhrady pretekov bez možnosti náhrady bez možnosti náhrady 

4.7  Ukrývanie sa za vozidlom, alebo využívanie vzduchového prúdu za vozidlom 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 200,- za každý 
priestupok 
 
 
Vodič: pokuta 500,- za každý 
priestupok 
 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- za každý 
priestupok 

 

Pretekár: pokuta 100,- za každý 
priestupok 
 
 
Vodič: pokuta 200,- za každý 
priestupok 
 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- za každý 
priestupok 

 

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 50,-  
2 priestupok pokuta 100,- 
 
Vodič:  
1 priestupok pokuta upozornenie  
2 priestupok pokuta 100,- 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo:  
1 priestupok pokuta upozornenie  
2 priestupok pokuta 100,- 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, eliminovať alebo diskvalifikovať príslušných pretekárov a / alebo vylúčiť iného 
držiteľa licencie. 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 200,-, penalizácia 
20%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 20 sekúnd až 5 
minút za každý priestupok 
Vodič: pokuta 500,-  
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,-  

 

Pretekár: pokuta 100,-, penalizácia 
20%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 20 sekúnd až 5 
minút za každý priestupok 
Vodič: pokuta 200,-  
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,-  

Pretekár: pokuta 50,-, penalizácia 
20%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 20 sekúnd až 5 
minút za každý priestupok 
Vodič: pokuta 100,-  
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,-  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať príslušných pretekárov a / alebo vylúčiť iného držiteľa licencie. 

 
4.8  Výmena bicykla iná ako z 

tímových vozidiel, neutrálu 
alebo zberáku, alebo mimo 

Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
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povolených zón 

4.9  Člen posádky vozidla 
vykláňajúci sa za jazdy 
z vozidla alebo držiaci 
materiál mimo vozidla 

Vodič: pokuta 500,- až 1000,- * 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 1000,- až 2000,- * 
 
 
 
 
 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
500,- až 1000,- * 
 

Vodič: pokuta 200,- až 500,- * 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- až 1000,- * 
 
 
 
 
 
Iný dotyčný držiteľ licencie: pokuta 
200,- až 500,- * 
 

Vodič: pokuta 200,-  
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo:  
1 priestupok pokuta 200,-  
2 priestupok pokuta 500,- 
3 priestupok pokuta 500,- 
a vylúčenie 
 
Iný dotyčný držiteľ licencie:  
1 priestupok pokuta 100,-  
2 priestupok pokuta 200,- 
3 priestupok pokuta 500,- 
a vylúčenie  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných 
prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, 
alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, vylúčiť držiteľa licencie. 

 

 

4.10  Nedovolené občerstvenie 

4.10.1 Jednodňové preteky, 
prvých 30km 

Pretekár: pokuta 200,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 200,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 50,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.10.2 Jednodňové preteky, 

posledných 20km 
Pretekár: pokuta 1000,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 200,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 50,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.10.3 Etapové preteky, prvých 

30km 
Pretekár: pokuta 200,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 200,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 50,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.10.4 Etapové preteky, 

posledných 20km 
Pretekár: pokuta 200,- a penalizácia 
20 sekúnd za každý priestupok 

Pretekár: pokuta 200,- a penalizácia 
20 sekúnd za každý priestupok 

Pretekár: pokuta 50,- a penalizácia 
20 sekúnd za každý priestupok 
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Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.10.5 Etapové preteky, za tretí 

priestupok (v priebehu tých 
istých pretekov) 

Pretekár: pokuta 1000,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 1000,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

 

Pretekár: pokuta 150,-  
Iný držiteľ licencie: pokuta 150,-  

 
4.11 Neregulárne občerstvenie 

(„lepkavý bidon“, 
občerstvenie mimo 
vyhradenej zóny a pod.) 

Pretekár: pokuta 200,- za každý 
priestupok  
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- za 
každý priestupok  

Pretekár: pokuta 100,- za každý 
priestupok  
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,- za 
každý priestupok  

Pretekár: pokuta 50,- za každý 
priestupok  
Iný držiteľ licencie: pokuta 50,- za 
každý priestupok  

5. Nepovolená pomoc, oprava alebo občerstvovanie 
5.1  Vybočenie zo zvolenej línie, ktorá bráni alebo ohrozuje iného pretekára alebo neregulárny šprint (vrátane ťahania za dres alebo sedlo iného pretekára, 
zastrašovania alebo vyhrážanie, úder hlavou, kolenom, lakťom, ramenom, rukou atď.). 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- a relegácia na 
posledné miesto v skupine  

Pretekár: pokuta 200,- a  relegácia 
na posledné miesto v skupine  

Pretekár: pokuta 100,- a  relegácia 
na posledné miesto v skupine  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- penalizácia 
25%** v bodovacej súťaži a/ alebo 
vrchárskej súťaži1) a relegovanie na 
posledné miesto v skupine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretekár: pokuta 200,- penalizácia 
25%** v bodovacej súťaži a/ alebo 
vrchárskej súťaži1)  a relegovanie na 
posledné miesto v skupine 
 
 

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 100,- 
penalizácia 25%** v bodovacej 
súťaži a/ alebo vrchárskej súťaži1)  
a relegovanie na posledné miesto 
v skupine 
 
 
2 priestupok v tých istých pretekoch 
pokuta 100,- penalizácia 100%** 
v bodovacej súťaži a/ alebo 
vrchárskej súťaži1)  a relegovanie na 
posledné miesto v skupine 
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Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných 
prípadoch a/alebo v prípadoch opakovaných priestupkov, a/alebo priťažujúcich 
okolností, a/alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, môže udeliť 
penalizáciu 10 sekúnd až 1 minútu* alebo eliminovať alebo diskvalifikovať 
pretekára 

3 priestupok v tých istých pretekoch 
pokuta 200,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 

 1) Jednotlivo podľa toho či k priestupku došlo v šprinte o body do bodovacej alebo vrchárskej súťaže. 

6. Pohyb vozidiel (automobilov a motoriek) a pretekárov v pretekoch 
6.1  Bránenie alebo prekážanie pretekárom alebo vozidlom, aby sa znemožnila jazda, alebo oneskorila jazda iného pretekára alebo vozidla 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,- a 
vylúčenie 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,- a 
vylúčenie 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- a 
vylúčenie 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- penalizácia 
20-100%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 10 až 30 sekúnd 
za priestupok* 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,- za 
priestupok 

 

Pretekár: pokuta 200,- penalizácia 
20-100%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 10 až 30 sekúnd 
za priestupok* 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,-  

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 50,- penalizácia 
20%** v bodovacej a vrchárskej 
súťaži a penalizácia 10 sekúnd 
 
2 priestupok pokuta 100,- 
a eliminácia alebo diskvalifikácia 
 
Priestupok v poslednom kilometri 
pokuta 100,- penalizácia 50%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži 
penalizácia 30 sekúnd a relegácia na 
posledné miesto v etape 
 
Priestupok v poslednej etape pokuta 
100,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Priestupok proti pretekárovi z top 10 
v celkovej klasifikácii pokuta 100,- 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných 
prípadoch, v prípadoch opakovaných priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, 
alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára a/alebo vylúčiť iného držiteľa licencie 
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a eliminácia alebo diskvalifikácia 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,-  za 
priestupok 

 
6.2  Kropenie pretekára 

tekutinou z vozidla 
Vodič: pokuta 200,- za priestupok 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- za priestupok 

 

Vodič: pokuta 100,- za priestupok 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,- za priestupok 

 

Vodič: pokuta 100,- za priestupok 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,- za priestupok 

 
6.3  Porušenie pravidiel alebo 

rozpisu týkajúcich sa 
pohybu vozidiel počas 
pretekov alebo 
nedodržanie pokynov 
rozhodcov a / alebo 
organizátorov 

Vodič: pokuta 500,- až 2000.-* 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- až 2000,-* 
 
Tímové vozidlo: relegované v konvoji 
športových riaditeľov, vylúčené na 
jednu alebo viac etáp alebo 
definitívne vylúčené 
 
Iné vozidlo: vylúčené na jednu alebo 
viac etáp alebo definitívne vylúčené 

 

Vodič: pokuta 200,- až 1000.-* 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- až 1000,-* 
 
Tímové vozidlo: relegované 
v konvoji športových riaditeľov, 
vylúčené na jednu alebo viac etáp 
alebo definitívne vylúčené 
 
Iné vozidlo: vylúčené na jednu alebo 
viac etáp alebo definitívne vylúčené 

Vodič: pokuta 100,-  
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,-  
 
Tímové vozidlo: relegované v konvoji 
športových riaditeľov, vylúčené na 
jednu alebo viac etáp alebo 
definitívne vylúčené 
 
Iné vozidlo: vylúčené na jednu alebo 
viac etáp alebo definitívne vylúčené 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu,  vylúčiť iného držiteľa licencie 

 
6.4  Rozhovor s pretekárom 

počas pretekov 
Vodič novinára: pokuta 500,- 
a vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 

Vodič novinára: pokuta 200,- 
a vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 

Vodič novinára: pokuta 100,- 
a vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 
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6.5  Rozhovor so športovým 
riaditeľom počas 
posledných 10 kilometrov 
pretekov alebo rozhovor z 
auta, a nie motocykla 

Športový riaditeľ: pokuta 500,- 
 
Vodič novinára: vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 

Športový riaditeľ: pokuta 200,- 
 
Vodič novinára: vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 

Športový riaditeľ: pokuta 100,- 
 
Vodič novinára: vylúčenie 
 
Novinár: vylúčenie 
 
Vozidlo novinára: vylúčenie 

7. Neregulárne správanie, najmä správanie, ktoré poskytuje tímu alebo pretekárovi športovú výhodu alebo je nebezpečné 
7.1  Vybočenie z trasy pretekov, 

ktoré poskytuje výhodu za 
účelom získania poradia 
bez prejdenia celej trasy 
pretekov 

 

Pretekár: pokuta 500,- a 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

7.2  Pokračovanie v pretekoch 
po preprave autom alebo 
motocyklom 

Pretekár: pokuta 500,- a 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Vodič: pokuta 500,- až 2000,-* 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 500,- až 2000,-* 
 
Tímové vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 
Iné vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 

Pretekár: pokuta 200,- a 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Vodič: pokuta 200,- až 1000,-* 
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 200,- až 1000,-* 
 
Tímové vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 
Iné vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 

Pretekár: pokuta 100,- a 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Vodič: pokuta 100,-  
 
Športový riaditeľ zodpovedný za 
vozidlo: pokuta 100,-  
 
Tímové vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 
Iné vozidlo:  
Jednodňové preteky: vylúčenie 
Etapové preteky: vylúčenie na jednu 
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alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 

alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 

alebo viac etáp alebo definitívne 
vylúčenie 
 

7.3  Postoj alebo správanie, 
ktoré má za cieľ vyhnúť sa 
eliminácii 

 

Pretekár: pokuta 500,- a 100 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a 20 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

7.4  Pretekár odmietol opustiť 
preteky po tom, čo bol 
rozhodcom eliminovaný 

 

Pretekár: pokuta 200,- až 1000,-* 
a 100 bodov z UCI rebríčka  

Pretekár: pokuta 200,- až 500,-* 
a 50 bodov z UCI rebríčka  

Pretekár: pokuta 100,- a 250 bodov 
z UCI rebríčka  

7.5  Pretekár, ktorý prešiel časť 
trasy pretekov pešo alebo 
prešiel cieľovou čiarou 
pešo, bez svojho bicykla 

 

Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 

7.6  Použitie chodníkov / 
chodníčkov, ciest alebo 
cyklistických chodníkov, 
ktoré netvoria súčasť trasy 
pretekov 

 

Pretekár: pokuta 200,- až 1000,-* 
a 25 bodov z UCI rebríčka  
 
Navyše pre etapové preteky 
penalizácia 20 sekúnd a 80%** 
z bodovacej a vrchárskej súťaže 

Pretekár: pokuta 200,- až 500,-* 
a 15 bodov z UCI rebríčka  
 
Navyše pre etapové preteky 
penalizácia 20 sekúnd a 80%** 
z bodovacej a vrchárskej súťaže 

Pretekár: pokuta 50,- až 100,- a 5 
bodov z UCI rebríčka  
 
Navyše pre etapové preteky 
penalizácia 20 sekúnd a 80%** 
z bodovacej a vrchárskej súťaže 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu,  relegovať pretekára na 
posledné miesto v etape alebo eliminovať alebo diskvalifikovať 

 
7.7  Prechod cez priecestie, 

ktoré je zatvorené alebo je 
v procese zatvárania 
(blikajúce a / alebo zvukové 
upozornenia) 

Pretekár: pokuta 1000,- a 50 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 500,- a 25 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: pokuta 200,- a 10 bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 

7.8  Podvádzanie, pokus o podvádzanie, tajná dohoda medzi pretekármi rôznych tímov alebo inými držiteľmi licencií, ktorí sú  vinníkmi alebo účastníkmi 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 CESTA Strana 121 z 205 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,- 
a vylúčenie 
 
 

Pretekár: pokuta 200,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- 
a vylúčenie 
 

Pretekár: pokuta 100,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia dotyčných 
pretekárov 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,- 
a vylúčenie 
 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- a 100%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži a 10 
minút penalizácia pre každého 
dotyčného pretekára 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,-  
 

Pretekár: pokuta 200,- a 100%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži a 10 
minút penalizácia pre každého 
dotyčného pretekára 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,-  
 

Pretekár: pokuta 100,- a 100%** 
v bodovacej a vrchárskej súťaži a 10 
minút penalizácia pre každého 
dotyčného pretekára 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,-  
 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára a/alebo vylúčiť iného držiteľa licencie 

 
 

8. Nedodržiavanie pokynov, nevhodné, nebezpečné alebo násilné správanie; poškodenie životného prostredia alebo dobrého mena 
športu 

8.1  Nerešpektovanie pokynov 
organizátorov alebo 
rozhodcov 

 

Pretekár: pokuta 100,- až 500,-*  
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 200,- až 
500,-*  

Pretekár: pokuta 50,- až 100,-*  
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 100,- až 
200,-*  

Pretekár: pokuta 50,- až 100,-*  
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 50,- až 
200,-*  

8.2  Útok, zastrašovanie, nadávky, vyhrážanie, inzultácie, nevhodné správanie (vrátane ťahania za dres alebo sedlo iného pretekára, úder helmou, kolenom, 
lakťom, ramenom, nohou alebo rukou atď.) ak je to neslušné alebo to ohrozuje ostatných 

 

8.2.1 Medzi pretekármi alebo 
smerovaný na pretekára 

Pretekár: pokuta 200,- až 2000,-* za 
priestupok a 10 až 100* bodov z UCI 
rebríčka 

Pretekár: pokuta 100,- až 1000,-* za 
priestupok a 10 až 50* bodov z UCI 
rebríčka 

Pretekár: pokuta 50,- až 500,-* za 
priestupok a 10 až 25* bodov z UCI 
rebríčka 
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Iný držiteľ licencie: pokuta 2000,- až 
5000,-*  

 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,- až 
2000,-*  

 
Iný držiteľ licencie: pokuta 500,-  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára a vylúčiť držiteľa licencie 

 
8.2.2 Voči iným osobám 

(vrátane divákov) 
Pretekár: pokuta 200 až 2000,-* za 
priestupok - a 10 až 100* bodov 
z UCI rebríčka 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 2000 až 
5000,- * 

Pretekár: pokuta 100,- až 1000,-* za 
priestupok - a 10 až 50* bodov z UCI 
rebríčka 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000 až 
2000,- * 

Pretekár: pokuta 50,- až 500,-* za 
priestupok - a 10 až 25* bodov z UCI 
rebríčka  
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,-  

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor v závažných prípadoch, v prípadoch opakovaných 
priestupkov, alebo priťažujúcich okolností, alebo v prípade, že priestupok poskytuje výhodu, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára a vylúčiť iného držiteľa licencie 

 
8.3  Odhadzovanie predmetov 

neopatrným alebo 
nebezpečným spôsobom 
na cestu alebo medzi 
divákov 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 200,- až 1000,-*  
 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 
 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 100,- až 500,-*  
 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť 
konkrétne identifikovaný) 
 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie:  
1 priestupok  pokuta 50,- 
Opakované priestupky pokuta 100,- 
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 
 

8.4  Odhadzovanie odpadu 
mimo povolených zón na 
odhodenie odpadu 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 200,- až 500,-*  
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 100,- až 500,-*  
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť 
konkrétne identifikovaný) 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie:  
1 priestupok  pokuta 50,- 
Opakované priestupky pokuta 100,- 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 

8.5  Prenášanie, používanie Akýkoľvek držiteľ licencie: pokuta Akýkoľvek držiteľ licencie: pokuta Akýkoľvek držiteľ licencie: pokuta 
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alebo odhodenie 
skleneného predmetu 

500,- a vylúčenie  
 
 

100,- a vylúčenie  
 
 

50,- a vylúčenie  
 
 

8.6  Neslušné alebo nevhodné 
správanie (najmä nevhodné 
vyzliekanie a močenie na 
verejnosti na štarte, v cieli,  
alebo počas pretekov) 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 200,- až 500,-*  
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
pokuta 100,- až 200,-*  
 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť 
konkrétne identifikovaný) 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie:  
1 priestupok  pokuta 50,- 
Opakované priestupky pokuta 100,- 
(sankcia sa uplatňuje na tím, ak 
držiteľ licencie nemôže byť konkrétne 
identifikovaný) 

9. Špecifické sankcie pre časovky 
9.1.1  Štart na bicykli, ktorý 

nebol rozhodcami 
odkontrolovaný pre 
časovku jednotlivcov 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Tím: pokuta 1000,- 
 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Tím: pokuta 500,- 
 

Pretekár: eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Tím: pokuta 200,- 
 

9.1.2  Štart na bicykli, ktorý 
nebol rozhodcami 
odkontrolovaný pre tímovú 
časovku  

 

Tím: pokuta 1000,- a eliminácia 
alebo diskvalifikácia 
 

Tím: pokuta 500,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 

Tím: pokuta 200,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 

9.2  Bicykle a vybavenie nie sú k 
dispozícii na kontrolu 
aspoň 15 minút pred 
štartom pretekára alebo 
tímu v časovke 

Pretekár: 500,- pre dotyčného 
pretekára 
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- za 
dotyčného pretekára 

Pretekár: 200,- pre dotyčného 
pretekára 
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- za 
dotyčného pretekára 

Pretekár: 50,- pre dotyčného 
pretekára 
 
Športový riaditeľ: pokuta 50,- za 
dotyčného pretekára 

9.3  Pretekár alebo tím, ktorí 
nedodržiavajú predpísané 
odstupy a medzery počas 
časovky 

 

Pretekár: pokuta 200,- za priestupok 
 
Tím: pokuta 200,- za priestupok 
 

Pretekár: pokuta 100,- za priestupok 
 
Tím: pokuta 200,- za priestupok 
 

Pretekár: pokuta 50,- za priestupok 
 
Tím: pokuta 200,- za priestupok 
 

9.3.1  Jazda v závese (časovka 
jednotlivcov) 

Pretekár: pokuta 200,- za priestupok 
a časová penalizácia podľa tabuľky 

Pretekár: pokuta 100,- za priestupok 
a časová penalizácia podľa tabuľky 

Pretekár: pokuta 50,- za priestupok 
a časová penalizácia podľa tabuľky 
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v článku 2.12.007 ter 
 

v článku 2.12.007 ter 
 

v článku 2.12.007 ter 
 

9.3.2  Jazda v závese (tímová 
časovka) 

Pretekár: časová penalizácia podľa 
tabuľky v článku 2.12.007 ter pre 
všetkých pretekárov dotyčných 
tímov 
 
Tím: pokuta 200,- za priestupok 
 

Pretekár: časová penalizácia podľa 
tabuľky v článku 2.12.007 ter pre 
všetkých pretekárov dotyčných 
tímov 
 
Tím: pokuta 100,- za priestupok 
 

Pretekár: časová penalizácia podľa 
tabuľky v článku 2.12.007 ter pre 
všetkých pretekárov dotyčných 
tímov 
 
Tím: pokuta 50,- za priestupok 
 

9.4  Sprievodné vozidlo 
nedodržalo odstup 10 m 
počas časovky jednotlivcov 

Pretekár: 20 sekúnd za priestupok 
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- za 
priestupok 

 

Pretekár: 20 sekúnd za priestupok 
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- za 
priestupok 

 

Pretekár: 20 sekúnd za priestupok 
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- za 
priestupok 

 
9.5  Pomoc ľubovoľného druhu (postrkovanie, vedenie alebo tlačenie) medzi pretekármi toho istého tímu počas tímovej časovky s výnimkou prípadov 

bezprostredného nebezpečenstva 

Jednodňové preteky Pretekár: pokuta 500,- pre 
dotyčného pretekára 
 
Tím: penalizácia 1 minúta 
 

Pretekár: pokuta 200,- pre 
dotyčného pretekára 
 
Tím: penalizácia 1 minúta 
 

Pretekár: pokuta 50,- pre dotyčného 
pretekára 
 
Tím: penalizácia 1 minúta 
 

Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- pre 
dotyčného pretekára a penalizácia 1 
minúta vo výsledkoch etapy pre 
každého člena tímu 

Pretekár: pokuta 200,- pre 
dotyčného pretekára a penalizácia 1 
minúta vo výsledkoch etapy pre 
každého člena tímu 

Pretekár: pokuta 50,- pre dotyčného 
pretekára a penalizácia 1 minúta vo 
výsledkoch etapy pre každého člena 
tímu 

9.6  Sprievodné vozidlo nedodržalo odstup 10 m počas tímovej časovky 

Jednodňové preteky Tím: penalizácia 20 sekúnd 
 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- 
 

Tím: penalizácia 20 sekúnd 
 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- 

 

Tím: penalizácia 20 sekúnd 
 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- 

 
Etapové preteky Pretekár: penalizácia 20 sekúnd pre 

každého člena tímu 
Pretekár: penalizácia 20 sekúnd pre 
každého člena tímu 

Pretekár: penalizácia 20 sekúnd pre 
každého člena tímu 
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Športový riaditeľ: pokuta 500,- 

 

 
Športový riaditeľ: pokuta 200,- 

 

 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- 

 
9.7  Predčasný štart o menej 

ako 3 sekundy počas 
pretekov zmiešaných 
štafiet 

Tím: penalizácia 10 sekúnd Tím: penalizácia 10 sekúnd Tím: penalizácia 10 sekúnd 

9.8  Predčasný štart o viac ako 3 
sekundy počas pretekov 
zmiešaných štafiet 

Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

 
Tím: eliminácia alebo diskvalifikácia 

 

 
*Ak existuje rozsah sankcií, rozhodca musí zohľadniť akékoľvek poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti vrátane: 

- úroveň tímu dotyčného držiteľa licencie (klubový tím, UCI WorldTeam atď.) 
- či sankcia nasleduje po upozornení 
- či držiteľ licencie už bol počas tých istých pretekov sankcionovaný za rovnaký priestupok 
- či priestupkom získal držiteľ licencie výhodu 
- či priestupok spôsobil nebezpečnú situáciu pre držiteľa licencie alebo pre iných 
- či sa priestupok stal v kľúčovom momente pretekov (posledné kilometre pretekov, bufet, v šprinte na prémii atď.) 
- akékoľvek iné zmierňujúce alebo priťažujúce okolnosti podľa rozhodnutia rozhodcovského zboru 

**Pokiaľ ide o "penalizáciu v bodovacej súťaži", počet odpočítaných bodov je percento bodov pridelených víťazovi danej etapy. Pokiaľ ide o "penalizáciu vo vrchárskej 
súťaži", počet odpočítaných bodov je percento bodov prislúchajúcich prvému pretekárovi na horskej prémii najvyššej kategórie v danej etape. Pokuty sa zaokrúhľujú 
na najbližšie celé číslo. 
 
(text upravený 1.01.19; 1.07.19; 24.09.19; 23.10.19;).
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Vysvetlenia 
2.12.007   Pokiaľ   nie   je   uvedené   inak,   sankcie   sa   majú   uplatňovať   "za  každý 
          bis   priestupok" a "pre dotyčného držiteľa licencie". 

Ak sa udelí trest "bodov z rebríčka UCI", body budú odstránené zo všetkých 
individuálnych rebríčkov UCI, v ktorých je pretekár zaradený. V dôsledku 
toho bude sankcia ovplyvňovať aj ostatné hodnotenia UCI (podľa družstiev, 
národov atď.), ktoré sa vypočítajú na základe bodov, ktoré pretekár 
zaznamenal v individuálnom rebríčku. 

Keď sa uloží "časová penalizácia" alebo "bodová penalizácia", penalizácia sa 
použije na celkovú klasifikáciu (čas alebo body) pretekov. Penalizácia sa 
zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo. 

Slovo "poussette" vo francúzštine sa rovná "nudge" v angličtine a odkazuje 
na akciu jedného pretekára, ktorý sa dotýka iného, aby naznačil, ako sa má 
pohybovať. "Pushing" je jeden pretekár, ktorý pomáha pohybu druhého, aby 
získal výhodu. 

Ak nie je uvedené inak, sankcie pre "športového riaditeľa" sa udeľujú 
športovému riaditeľovi zodpovednému za tím. 

Ak rozhodcovia nedokážu určiť konkrétneho držiteľa licencie, pokutu možno 
uložiť priamo tímu alebo športovému riaditeľovi zodpovednému za tím. 

V etapových pretekoch sa všetky sankcie a penalizácie vzťahujú na celkovú 
klasifikáciu jednotlivcov. Napriek tomu, môžu  byť v závislosti od ich 
závažnosti a na základe rozhodnutia rozhodcovského zboru aplikované aj na 
výsledky jednotlivých etáp. Ak sa rozhodcovský zbor domnieva, že 
priestupok priniesol výhodu pretekárovi, alebo jeho tímu v celkovej 
klasifikácii na čas, použije sa penalizácia ďalších 30 sekúnd. 

Na žiadosť sankcionovaného držiteľa licencie rozhodcovský zbor poskytne 
zdôvodnenie uplatnenia sankcie. 

 
 

 
 
 
 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 CESTA Strana 127 z 205 

2.12.007  Tabuľka časových penalizácií v časovkách  
             ter    

Vzdialenosť 
v metroch 

Rýchlosť v km/hod 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

150 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

200 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 

250 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 

300 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 

350 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 

400 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

450 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 

500 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 26 28 

550 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 20 22 24 26 27 29 31 33 

600 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 25 27 29 31 33 35 38 

650 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 25 27 29 31 33 35 37 40 43 

700 6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 46 49 

750 6 7 7 8 8 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 26 28 30 32 35 37 40 42 44 47 50 55 

800 7 7 7 8 9 9 10 11 12 14 15 16 17 19 21 23 24 25 27 29 31 33 36 39 42 45 47 49 52 56 61 

850 7 7 8 9 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 40 43 47 50 53 56 59 62 68 

900 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 26 28 30 32 34 36 39 42 45 48 51 55 58 61 65 69 75 

950 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 42 45 48 51 55 60 64 67 71 75 82 

1000 8 9 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 34 36 38 40 43 46 49 52 56 60 64 68 72 77 82 90 
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§ 2   Špecifikácia porušení predpisov organizátormi pretekov na ceste 

Všeobecné ustanovenia 
2.12.008    Uvedené  porušenia sú  sankcionované  Disciplinárnou  komisiou v  súlade  s 

článkom 12.4.013 na základe tabuľky sankcií definovaných v článku 2.12.012. 

2.12.009    Bez toho, aby boli dotknuté sankcie uvedené v tabuľke, organizátora, ktorý 
sa dopustil závažného porušenia alebo opakovaného porušovania pravidiel 
na viacerých podujatiach, môže sankcionovať Professional Cycling Council 
alebo Riadiaci výbor UCI takto: 
- Vymazanie alebo odmietnutie registrácie jednej alebo viacerých edícií 
pretekov v kalendári 
- Preradenie pretekov do nižšej triedy 
- Nariadením dohľadu nad podujatím technickým delegátom menovaným 
UCI na náklady organizátora 
- Akýmkoľvek iným opatrením, považovaným za vhodné z hľadiska okolností 

2.12.010     Disciplinárne konanie 
A. V súlade s článkom 12.6.019, ak usporiadateľ uznáva obvinenia proti 

nemu a porušenie sa trestá pokutou, UCI môže navrhnúť, aby obžalovaný 
akceptoval následky. 

Organizátorovi je poskytnutá lehota 15 dní na zaplatenie pokuty. 
Disciplinárne konanie sa uzavrie po zaplatení do 15 dní 

B. V ostatných prípadoch, najmä ak organizátor nezaplatí pokutu v 
stanovenej lehote, neuznáva obvinenia alebo nevyjadrí svoje 
pripomienky, UCI môže konanie postúpiť na disciplinárnu komisiu v 
súlade s článkom 12.4.013. 

2.12.011    Tabuľka uvedená v článku 2.12.012 sa vzťahuje na všetky medzinárodné 
preteky na ceste, národné federácie môžu stanoviť pokuty vo výške 
rovnajúcej sa alebo nižšej, ako bola stanovená pre preteky 2. triedy. 

Nasledujúce opravné koeficienty sa vzťahujú na sumy pokút uvedené v 
tabuľke sankcií v článku 2.12.012: 

 
Federácie  
skupiny 1 

Federácie  
skupiny 2 

Federácie  
skupiny 3 

Federácie  
skupiny 4 

UCI WorldTour 
UCI Women’s WorldTour 

100% 100% 100% 100% 

Muži Elite - trieda HC 
Ženy Elite – UCI ProSeries 

50% 50% 50% 50% 

Muži Elite - trieda 1 40% 30% 20% 14% 

Ženy Elite – trieda 1 
Muži Elite – trieda 2 
Muži U-23 – N’cup a trieda 2 
Juniori - N’cup 

30% 20% 15% 12% 

Ženy Elite – trieda 2 
Juniori – trieda 1 
Juniorky - N’cup a trieda 1 
Ostatné preteky 

20% 15% 10% 10% 

 

(text upravený  23.10.19; 11.02.20).
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2.12.012    Tabuľka sankcií týkajúcich sa organizácie podujatí 
 Uplatňované sankcie 

1. Administratívne riadenie pretekov a finančné záväzky  

1.1 Porušenia alebo nedodržanie administratívnych ustanovení a to najmä: 
- nerešpektovanie administratívnych lehôt pri registrácii do kalendára 
- nedodržanie termínu pretekov schváleného UCI 
- formát alebo názov pretekov nie je v súlade s predpismi, preteky sú súčasťou klasifikácie alebo 

pohára, ktorý nie je autorizovaný UCI 
- odmietnutie organizátora vydať akreditáciu oprávnenej strane 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

1.2 Porušenia alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa etických princípov: 
- spojenie so značkami zakázanými podľa podmienok Pravidiel UCI 
- nedodržanie zákazu náročných účastníckych poplatkov od pretekárov alebo tímov: "zaplať za 

štart"  

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

1.3 Porušenia alebo nesúlad s poistnými záväzkami a povinnosťami zabezpečiť administratívne 
oprávnenia na organizovanie pretekov 

Pokuta od 10.000,- do 100.000,- CHF 

1.4 Porušenie alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa finančných záväzkov (vrátane 
predchádzajúcich pretekov) vo vzťahu k UCI, jeho členom, všetkým držiteľom licencie alebo 
organizácii podliehajúcej Pravidlám UCI; 
 
Nedodržanie vzájomných záväzkov medzi organizátorom a tímami; 
 
Porušenie alebo nedodržanie pravidiel sa môže týkať daní, cien pretekárov, cestovných výdavkov 
alebo nákladov na stravovanie tímov, ubytovanie tímov, zmlúv a akýchkoľvek ďalších finančných 
záväzkov stanovených v Pravidlách UCI alebo Finančných náležitostiach uverejnených UCI 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

2. Formát pretekov a technická a športová príprava  

2.1 Porušenia alebo nedodržiavanie ustanovení týkajúcich sa technickej príručky, špecifického rozpisu  
pretekov, a to najmä: 

- termíny, postup schvaľovania a komunikácia 
- ustanovenia týkajúce sa formy technickej príručky a špecifického rozpisu (jazyk atď.); 
- nerešpektovanie pripomienok a požiadaviek Prezidenta rozhodcovského zboru týkajúcich sa 

obsahu dokumentov 
- absencia povinných častí v obsahu dokumentov 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 
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2.2 Porušenie alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa trasy a formátu pretekov, a to najmä: 
- dĺžky pretekov, etáp, okruhov, neutrálnych zón 
- ustanovenia týkajúce sa trvania etapových pretekov, počtu etáp, pol-etáp, dní odpočinku a dní 

na prepravu 
- formátu pretekov, rozdelenia dní odpočinku a časoviek  

Pokuta od 5.000,- do 50.000,- CHF 

2.3 Porušenia alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa pravidiel účasti na podujatiach, a to najmä: 
- počet pretekárov v pretekoch, počet zahraničných tímov, počet pretekárov v jednom tíme, 

počet národných tímov 
- obmedzenie na vekovú kategóriu, ktorú UCI neuznáva 

Pokuta od 5.000,- do 50.000,- CHF 

2.4 Porušenie alebo nedodržanie ustanovení týkajúcich sa postupov pozvania a registrácie tímov a 
pretekárov na preteky, a to najmä: 

- dodržiavanie plánovaných postupov a termínov, použitie oficiálnych dokumentov 
a formulárov 

- zasielanie prihlasovacích formulárov rozhodcom 
- dodržiavanie povinných tímových pozvánok 
- zamietnutie štartu pretekára alebo tímu riadne prihláseného na preteky 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

3. Logistika a operatívne riadenie pretekov  

3.1 Porušenia alebo nedodržanie povinností týkajúcich sa logistiky pretekov a to najmä: 
- vybavenie potrebné na organizáciu pretekov 
- zriadenie kancelárie pretekov a priestoru pre kontrolu licencií 
- rešpektovanie stanovených otváracích hodín kancelárie pretekov 
- riadenie a organizovanie priestoru štartu pretekov, štartovej čiary alebo štartovej rampy 
- rozmery cieľovej čiary, povinnosti týkajúce sa priestoru cieľa, konštrukcie spojené s cieľovou 

čiarou (banner, pódium atď.), rýchlostných prémií, vrcholov horských prémií a ďalšie 
dôležitých športových bodov 

- nerešpektovanie povinných športových značiek (ukazovatele na trase pretekov, vzdialenosti, 
červená vlajka označujúca posledný kilometer, občerstvovacie zóny atď.) 

- povinnosti týkajúce sa RadioTour 
- povinnosti zriaďovania zberných zón (litter zones) 
- povinnosti týkajúce sa prijímania tímov 

 
 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 
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3.2 Porušenie alebo nedodržanie povinností súvisiacich s technickým a športovým riadením pretekov, a 
to najmä: 

- nesplnenie povinností týkajúcich sa prijatia a pracovných podmienok rozhodcov 
- povinnosti týkajúce sa organizácie mítingu športových riaditeľov 
- povinnosti týkajúce sa zavedenia a uplatňovania protokolu pre extrémne poveternostné 

podmienky 
- povinnosti súvisiace s postupmi pre štartovú kontrolu pretekárov, ako aj s radením na štart a 

štartom pretekárov počas časoviek  
- organizácia pódia pre odovzdávanie cien, tlačová konferencia a všetky ostatné postupy na 

konci pretekov  

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

3.3 Porušenia alebo nedodržiavanie povinností týkajúcich sa cieľovej kamery, časomiery, výsledkov, 
bonusov a klasifikácií, a to najmä: 

- nerešpektovanie alebo nedodržiavanie podmienok distribúcie alebo elektronického doručenia 
výsledkov v stanovených termínoch 

- nerešpektovanie formátu výsledkov a klasifikácií 
- nerešpektovanie alebo nedodržania požiadaviek týkajúcich sa časomerných zariadení, 

vybavenia a postupov 
- nerešpektovanie zásad tvorby klasifikácií  

 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

3.4 Porušenie alebo nedodržanie povinností súvisiacich s organizáciou a vozidlami médií a pohybom 
vozidiel pretekov, ako aj s usmerneniami pre pohyb vozidiel v konvoji pretekov publikovanými UCI, 
a to najmä: 

- povinnosti týkajúce sa rozmerov vozidiel, rozlišovacích označení, neobmedzených okien, 
prítomnosti strešného okna a RadioTour prijímačov 

- organizátor nerešpektuje príkazy alebo pokyny rozhodcov 
- kontrola licencií a skúseností vodičov a účastníkov pretekov 
- chýbajúci bod odklonu pred cieľovou čiarou alebo nevhodný bod odklonu 
- povinnosti týkajúce sa neutrálnych vozidiel a neutrálnych motocyklov 

 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

3.5 Porušenia alebo nedodržanie povinností týkajúcich sa líderských dresov a identifikácie pretekárov 
(líderské dresy, chrbtové a rámové čísla atď.) Z hľadiska rozmerov, množstva, kvality alebo postupov 
 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 
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4. Bezpečnosť pretekov  

4.1 Porušenia alebo nedodržanie povinností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to 
najmä: 

- povinnosti týkajúce sa zriadenia lekárskej služby 
- implementácia mobilných prostriedkov počas pretekov a opatrenia na rýchle premiestnenie 

do nemocnice 
- povinnosť oznámiť tímom zoznam nemocníc kontaktovaných organizátorom 

 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

4.2 Porušenia alebo nedodržanie povinností týkajúcich sa bezpečnosti udalostí a to najmä: 
- povinnosť poskytnúť dostatočný bezpečnostný personál na zabezpečenie bezpečnosti 

pretekov 
- prekážka alebo nebezpečenstvo, ktoré dané na vedomie alebo neboli dostatočne zabezpečné 
- trasa pretekov nie je úplne uzavretá a cestná premávka sa na trase pretekov nezastavila 
- prekážky predstavujúce riziko a tunely neuvedené alebo nedostatočne osvetlené 
- povinnosti týkajúce sa ochrany trasy pretekov vhodným použitím bariér 
- trasa pretekov, ktorú používajú vozidlá alebo iné osoby ako pretekári a ich sprievodné vozidlá 

počas časovky 

Pokuta od 10.000,- do 50.000,- CHF 

5. Televízna produkcia; Prijímanie mediálnych a komunikačných zdrojov  

5.1 Porušenie alebo nedodržanie povinností súvisiacich s produkciou televízneho vysielania a distribúciou 
pretekov, a to najmä: 

- povinnosti týkajúce sa ľudských a technických zdrojov pre televíznu produkciu  
- povinnosti týkajúce sa minimálnych požiadaviek na televízne vysielanie 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 

5.2 Porušenia alebo nedodržania povinností týkajúcich sa médií a komunikácie na pretekoch, a to 
najmä: 

- povinnosti týkajúce sa postupu akreditácie médií  
- povinnosti týkajúce sa prijímania médií na podujatí (tlačové stredisko, recepcia v cieľovej časti, 

mix zóna atď.) 
- povinnosti týkajúce sa vybavenia a prostriedkov prenosu dostupných médiám 
- povinnosti týkajúce sa vizuálnej identity UCI série 

Pokuta od 1.000,- do 10.000,- CHF 
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Kapitola XIII UCI Women’s WorldTour 
(Kapitola zrušená 1.10.09; presunutá do kapitoly XIV dňa 1.01.16). 

 
Kapitola nepreložená do slovenského jazyka. Originál francúzsku alebo 
anglickú   verziu   je   možné   stiahnuť   si   zo   stránky   UCI: www.uci.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uci.ch/
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Kapitola XIV UCI POHÁRE 
(Predchádzajúca kapitola XV bola prečíslovaná na kapitolu XIV dňa 1.01.05). 

 

§ 1    [odsek presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.001 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.002 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.003 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.004 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.005 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.006 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.007 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.008 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.009 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.010 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.011 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.012 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.013 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 

2.14.014 [článok presunutý do kapitoly XIII dňa 1.01.16] 
 
 

§ 2   Nations Cup - Under 23 
 

(platný od 1.01.07). 

 
Všeobecne 

2.14.015 Nations Cup – preteky na ceste (Ncup) je výhradné vlastníctvo UCI. 
 

2.14.016 Nations  Cup  sa  skladá  z   množstva  pretekov,  ktoré  každoročne  určí 
Výkonný výbor  UCI, ako je uvedené v bodovej stupnici v čl. 2.14.026. 

(text upravený 9.11.20). 
 

2.14.017 Organizátori musia podpísať zmluvu s UCI, ktorá okrem iného sa upresňuje 
audiovizuálne vysielacie práva, marketingové práva a materiálnu organizáciu 
pretekov. 
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Účasť 
2.14.018 Nations  Cup  –  preteky  na  ceste  sú  vyhradené  pre  mužov  vo  veku 

od 19 do 22 rokov. 

(text upravený 1.01.15; 1.01.16). 

2.14.019 Pretekov Nations Cup sa môžu zúčastniť národné tímy (jeden tím za krajinu) 
a mix tímy. 

(text upravený 1.01.10). 

2.14.020 Organizátor pretekov, ktoré sa konajú od 1.januára do 30.júna musí poslať 
pozvánku do 26 krajín nasledovne: 

−    Prvej  Africkej  krajine  z konečného  rebríčka  krajín  UCI  Africa  Tour’s 
under 23, ktorý bol zverejnený v predchádzajúcom roku konania 
pretekov. 

−    Prvým 3 Americkým krajinám z konečného rebríčka krajín UCI America 
Tour’s under 23, ktorý bol zverejnený v predchádzajúcom roku konania 
pretekov. 

−    Prvým 2 Ázijským krajinám z konečného rebríčka krajín UCI Asia Tour’s 
under  23,  ktorý  bol  zverejnený  v  predchádzajúcom  roku  konania 
pretekov. 

−    Prvým 18 Európskym krajinám z konečného rebríčka krajín UCI Europe 
Tour’s under 23, ktorý bol zverejnený v predchádzajúcom roku konania 
pretekov. 

−    Prvým  2  krajinám  Oceánie  z konečného rebríčka  krajín  UCI  Oceania 
Tour’s under 23, ktorý bol zverejnený v predchádzajúcom roku konania 
pretekov. 

2.14.021 Organizátor pretekov, ktoré sa konajú od júla, musí pozvať prvých 15 krajín v 
poradí klasifikácie Nations Cup, ktorá bola  zverejnená 60 dní pred pretekmi 
v príslušnom roku. 

(text upravený 1.01.08; 26.01.08; 1.01.15; 22.10.18). 

2.14.022 Organizátor musí prijať prihlásenie vyššie uvedených krajín, ktoré prijali 
pozvanie. 

2.14.023 Pretekov Nations Cup sa zúčastňujú 6-členné tímy pretekárov. Žiaden tím sa 
nemôže zúčastniť pretekov s menej ako 4 pretekármi. 

Rebríček 
2.14.024 Na pretekoch Nations Cup sa udeľujú body iba krajinám. 

2.14.025 Iba prvý pretekár z každej krajiny získava body na základe jeho umiestnenia 
na pretekoch. 
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Bodová stupnica 

2.14.026 Všeobecné ustanovenia 

Za preteky a etapy v časovke družstiev sa pridelia body podľa stupnice 
tímom. 

Na  jednodňových  pretekoch,  body  sa  udeľujú  prvým  15  pretekárom 
pretekov podľa nasledovnej tabuľky: 

Konečné poradie UCI Muži U23 Nations Cup etapových pretekov 
 

Klasifikácia Muži U23 Nations Cup 

1 30 

2 25 

3 20 

4 17 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12 

10 11 

11 10 

12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 
 

Za  každú  etapu,  body  sa  udeľujú  prvým  3  pretekárom  v  etape  podľa 
nasledovnej tabuľky: 
 
Výsledky v prológu a etape 

Klasifikácia Muži U23 Nations Cup 

1 3 

2 2 

3 1 
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Konečné poradie UCI Muži U23 Nations Cup jednodňových pretekov 
 

Klasifikácia Muži U23 Nations Cup 

1 20 

2 17 

3 15 

4 13 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 
 

Na    cestných    pretekoch    ako    aj    v časovkách,    na    kontinentálnych 
majstrovstvách under 23 sa body do klasifikácie Nations Cup U23 udeľujú 
podľa nasledovnej tabuľky: 

Konečné poradie na Kontinentálnych majstrovstvách 
 

Poradie Majstrovstvá Európy Majstrovstvá Ázie, Afriky, 
Ameriky a Oceánie 

Muži U23 
Cestné 
preteky 

Muži U23 
Individuálna 

časovka 

Muži U23 
Cestné 
preteky 

Muži U23 
Individuálna 

časovka 

1 10 10 8 8 

2 8 8 5 5 

3 6 6 3 3 

4 5 5 1 1 

5 4 4   

6 3 3   

7 2 2   

8 1 1   
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Konečné poradie na UCI Majstrovstvách sveta na ceste 
 

Poradie 

UCI Majstrovstvách sveta na ceste 

Muži U23 
Cestné preteky 

Muži U23 
Individuálna časovka 

1 50 30 

2 35 25 

3 30 20 

4 25 15 

5 20 10 

6 15 5 

7 10 3 

8 10 3 

9 10 3 

10 10 3 

11 5 2 

12 5 2 

13 5 2 

14 3 1 

15 3 1 

16 3  

17 2  

18 2  

19 1  

20 1  
 

Poznámka: Body na UCI Majstrovstvách sveta na ceste sa budú udeľovať 
prvýkrát za UCI Majstrovstvách sveta na ceste 2021. 

(text upravený 1.07.11; 1.01.17; 9.11.20). 

 

2.14.027 (text presunutý do článku 2.14.026 od 9.11.20)  

Na etapových pretekoch sa body udeľujú prvým 20 pretekárom konečného 
celkového poradia podľa nasledovnej tabuľky: 

Klasifikácia Body 

1 30 

2 25 

3 20 

4 17 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12 

10 11 

11 10 
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12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 

 
Za  každú  etapu,  body  sa  udeľujú  prvým  3  pretekárom  v  etape  podľa 
nasledovnej tabuľky: 

Klasifikácia Body 

1 3 

2 2 

3 1 

 
2.14.028 Po skončení každých pretekov, v prípade zhody medzi krajinami v celkovom 

poradí, rozhodovať bude väčší počet 1. miest, 2. miest, atď., pričom do úvahy 
sa berú iba umiestnenia, za ktoré boli udeľované body. 
V  prípade  zhody,  ich  najlepšie  umiestnenie  dosiahnuté  na  posledných 
pretekoch bude rozhodujúce. 

V prípade zhody v celkovom poradí, rozhodovať bude väčší počet 1. miest,  
2. miest, atď. 

2.14.029 Pre  jednodňové  preteky,  vedúca  krajina  rebríčka  Nations  Cup  sa  musí 
dostaviť na pódium na vyhlasovanie výsledkov. 

Pre etapové preteky, vedúca krajina rebríčka Nations Cup sa musí prezentovať 
na pódiu pred štartom každej etapy a na pódiu vyhlasovania výsledkov po 
poslednej etape. 

 

2.14.030 UCI udelí rozlišujúci znak pretekárom vedúcej krajiny rebríčka Nations Cup 
U23 a pretekári musia nosiť tento znak na slávnostné vyhlásenia výsledkov, 
podľa pokynov UCI. 

(text upravený 1.01.08; 1.01.17). 

2.14.031 UCI udelí trofej prvým trom krajinám konečného rebríčka UCI Muži U23 
Nations Cup. Konečné poradie sa bude počítať po poslednom podujatí 
sezóny (v zmysle článku 2.1.001), ktoré sa započíta do tohto poradia. 

(text upravený 1.01.08; 9.11.20). 

2.14.032 Poradie mechanických vozidiel bude nasledovné: 
Prvé preteky v roku: 
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1.   Auto tímu, ktorý vyhral predchádzajúci Nations Cup; 
2.   Autá národných tímov, ktoré sa zúčastnili porady vedúcich tímov; 
3.   Autá mix tímov; 
4.   Autá tímov, ktoré nepotvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom 

limite stanovenom v článku 1.2.090; 
5.   Autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov. 
V skupine 2, 3, 4 a 5 sa poradie určuje losovaním. 

Auto tímu podľa bodu 1, 2 alebo 3, ale ktoré spadá do kategórií uvedených 
v bodoch 4 alebo 5, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 4 alebo 5. 

Ostatné preteky: 
1.   Autá  tímov,  ktoré  sú  zastúpené  na  porade  vedúcich  tímov  podľa 

poradia v Nations Cup, ktoré je vypracované deň pred pretekmi; 
2.   Autá tímov, ktoré sú zastúpené na porade vedúcich tímov, ktoré ešte 

nezískali žiadne body v rebríčku Nations Cup; 
3.   Autá tímov, ktoré nepotvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom 

limite stanovenom v článku 1.2.090; 
4.   Autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov. 
V skupine 2, 3, a 4 sa poradie určuje losovaním. 

Auto tímu podľa bodu 1 alebo 2, ale ktoré spadá do kategórií uvedených 
v bodoch 3 alebo 4, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 3  alebo 4. 

(text upravený 1.01.08; 26.01.08). 

§ 3   Nations Cup - Juniori 
 

(platný od 1.01.2008). 
 

Všeobecne 

2.14.033 Nations Cup – juniori je výhradné vlastníctvo UCI. 

2.14.034 Nations  Cup  sa  skladá  z  množstva  jednodňových  pretekov  a etapových 
pretekov, ktoré každoročne určí UCI Výkonný výbor. Body sa tiež budú 
získavať  z Majstrovstiev  sveta  juniorov  na  ceste  podľa  článku  2.14.040. 
Tieto majstrovstvá sa nebudú rátať medzi 5 pretekov, o ktorých je zmienka v 
článku 2.14.037. 

(text upravený 26.01.08). 

Účasť 
2.14.035 Nations Cup – Juniori (NcupJ) sú vyhradené pre pretekárov muži juniori. 

(text upravený 26.01.08). 

2.14.036 Pretekov Nations Cup – Juniorov sa môžu zúčastniť národné tímy a mix 
tímy. 

(text upravený 1.01.10). 
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Účasť na pretekoch Nations Cup – Juniori 
2.14.037  [článok zrušený 22.10.18]  
 
2.14.038 Organizátor musí poslať pozvánku prvým 25 národným federáciám 

z konečného UCI rankingu krajín juniorov z predchádzajúcej sezóny. 

Organizátor musí prijať prihlásenia krajín, ktoré prijali pozvanie. 

(text upravený 01.01.08; 1.10.10; 22.10.18). 

2.14.039 Pretekov Nations Cup - Juniorov sa zúčastňujú maximálne 6-členné tímy 
pretekárov.  Žiaden  tím  sa  nemôže  zúčastniť  pretekov  s menej  ako  4 
pretekármi. 

Klasifikácia (Ncup – Juniori) 
2.14.040 Na pretekoch UCI Nations Cup – Juniori sa udeľujú body iba krajinám 

sčítaním získaných bodov jednotlivcov. Spracováva sa iba klasifikácia krajín. 
 

Za preteky a etapy v časovke družstiev sa pridelia body podľa stupnice tímom. 

Na etapových pretekoch sa body udeľujú prvým 20 pretekárom konečného 
celkového poradia podľa nasledovnej tabuľky: 

Konečné poradie UCI Juniori Nations Cup etapových pretekov 

Klasifikácia UCI Juniori Nations Cup 

1 30 

2 25 

3 20 

4 17 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12 

10 11 

11 10 

12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 

 

Za  každú  etapu,  body  sa  udeľujú  prvým  6  pretekárom  v  etape  podľa 
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nasledovnej tabuľky: 
 
Výsledky v prológu a etape 

Klasifikácia UCI Juniori Nations Cup 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

 

Na  jednodňových  pretekoch,  body  sa  udeľujú  prvým  15  pretekárom 
pretekov podľa nasledovnej tabuľky: 

Konečné poradie UCI Juniori Nations Cup jednodňových pretekov 

 
Klasifikácia UCI Juniori Nations Cup 

1 20 

2 17 

3 15 

4 13 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 

 
Rovnaké  počty  bodov  sa  udeľujú  do  klasifikácie  Nations  Cup  –  Juniori za 
juniorské Majstrovstvá sveta v cestných pretekoch a časovke. 

 

Na    cestných    pretekoch    ako    aj    v časovkách,    na    kontinentálnych 
majstrovstvách juniorov sa body do klasifikácie Nations Cup - Juniorov udeľujú 
podľa nasledovnej tabuľky: 
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Konečné poradie na Kontinentálnych majstrovstvách 

Poradie Majstrovstvá Európy Majstrovstvá Ázie, Afriky, 
Ameriky a Oceánie 

Juniori 
Cestné 
preteky 

Juniori 
Individuálna 

časovka 

Juniori 
Cestné 
preteky 

Juniori 
Individuálna 

časovka 

1 10 10 8 8 

2 8 8 5 5 

3 6 6 3 3 

4 5 5 1 1 

5 4 4   

6 3 3   

7 2 2   

8 1 1   

 

Konečné poradie na UCI Majstrovstvách sveta na ceste 

Poradie 

UCI Majstrovstvách sveta na ceste 

Juniori 
Cestné preteky 

Juniori 
Individuálna časovka 

1 20 20 

2 17 17 

3 15 15 

4 13 13 

5 11 11 

6 10 10 

7 9 9 

8 8 8 

9 7 7 

10 6 6 

11 5 5 

12 4 4 

13 3 3 

14 2 2 

15 1 1 

 
(text upravený 1.01.08; 1.07.11; 1.08.13; 1.01.17; 9.11.20). 

Klasifikácia krajín 
2.14.041 Iba národné tímy, ktoré sa zúčastnili pretekov sú zahrnuté do klasifikácie. 

Klasifikácia krajín sa vypočíta na základe súčtu získaných bodov 3 najlepšími 
pretekármi krajiny na každých pretekoch. 

(text upravený 26.01.08). 
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2.14.042 Po skončení každých pretekov, v prípade zhody medzi krajinami v celkovom 
poradí, rozhodovať bude väčší počet 1. miest, 2. miest, atď., pričom do úvahy 
sa berú iba umiestnenia, za ktoré boli udeľované body. 

V   prípade  ďalšej  zhody,  v rebríčku  krajín  bude  rozhodovať  najlepšie 
umiestnenie dosiahnuté na posledných pretekoch. 

V prípade zhody medzi krajinami v celkovom poradí, rozhodovať bude väčší 
počet 1. miest, 2. miest, atď. 

2.14.043 Pre jednodňové preteky, vedúca krajina rebríčka Nations Cup - Juniorov sa 
musí dostaviť na pódium na vyhlasovanie výsledkov. 

Pre etapové preteky, vedúca krajina rebríčka Nations Cup - Juniorov sa musí 
prezentovať na pódiu pred štartom každej etapy a na pódiu vyhlasovania 
výsledkov po poslednej etape. 

2.14.044 UCI udelí rozlišujúci znak pretekárom vedúcej krajiny rebríčka Nations Cup 
Juniori   a pretekári  musia   nosiť   tento   znak   na   slávnostné  vyhlásenia 
výsledkov, podľa pokynov UCI 

(text upravený 26.01.08; 1.01.17). 

2.14.045 UCI  udelí  trofej  krajine,  ktorá  zvíťazí v  celkovom rebríčku  Nations Cup- 
Juniori. 

(text upravený 1.01.08). 

2.14.046 Poradie mechanických vozidiel bude nasledovné:  

Prvé preteky v roku: 

 1.  Auto  tímu,  ktorý  vyhral  predchádzajúci  Nations  Cup;  pre  prvý  rok 
súťaže,  víťazná  krajina  minuloročnej  klasifikácie  krajín  muži  juniori z 
predchádzajúceho roku; 

2.   Autá národných tímov, ktoré sa zúčastnili porady vedúcich tímov; 
3.   Autá mix tímov; 
4.   Autá tímov, ktoré nepotvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom 

limite stanovenom v článku 1.2.090; 
5.   Autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov. 
V skupine 2, 3, 4 a 5 sa poradie určuje losovaním. 

Auto tímu podľa bodu 1, 2 alebo 3, ale ktoré spadá do kategórií uvedených 
v bodoch 4 alebo 5, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 4 alebo 5. 

Ostatné preteky: 

1.  Autá tímov, ktoré sú zastúpené na porade vedúcich tímov podľa poradia v 
Nations Cup, ktoré je vypracované deň pred pretekmi; 

2.  Autá tímov, ktoré sú zastúpené na porade vedúcich tímov, ktoré ešte 
nezískali žiadne body v rebríčku Nations Cup; 
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3.  Autá tímov, ktoré nepotvrdili svojich štartujúcich pretekárov v časovom 
limite stanovenom v článku 1.2.090; 

4.  Autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov.  
V skupine 2, 3, a 4 sa poradie určuje losovaním. 

Auto tímu podľa bodu 1 alebo 2, ale ktoré spadá do kategórií uvedených 
v bodoch 3 alebo 4, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 3  alebo 4. 

Vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú pre prvú etapu etapových pretekov. 
Poradie vozidiel pre ďalšie etapy je určené podľa celkovej klasifikácie 
jednotlivcov na čas. 

(text upravený 1.01.08; 26.01.08). 

§ 4   Nations Cup - Juniorky 
 

(paragraf platný od 1.01.2016). 

 
2.14.047 Nations Cup – juniorky je výhradné vlastníctvo UCI. 

2.14.048 Nations  Cup  –  juniorky  sa  skladá  z  množstva  jednodňových  pretekov a 
etapových pretekov, ktoré každoročne určí UCI Výkonný výbor. Body sa tiež  
budú  získavať  z Majstrovstiev  sveta  junioriek  z  pretekov    na  ceste a z 
časovky jednotlivcov podľa článku 2.14.054. 

Účasť 
2.14.049 Nations  Cup  –  Juniorky    sú  vyhradené pre  pretekárky v  kategórii  ženy 

juniorky. 

2.14.050 Pretekov  Nations  Cup  –  Juniorky sa  môžu  zúčastniť  národné  tímy 
(maximálne jeden tím za krajinu), mix tímy ako aj kluby a regionálne tímy. 

2.14.051 Organizátor musí poslať pozvánku prvým 12 národným federáciám 
z konečného UCI rankingu krajín junioriek z predchádzajúcej sezóny. 

Organizátor musí prijať prihlásenia krajín, ktoré prijali pozvanie. 

(text upravený 22.10.18). 

2.14.052 Pretekov Nations Cup - Juniorky sa zúčastňujú maximálne 6-členné tímy 
pretekárok.  Žiaden  tím  sa  nemôže  zúčastniť  pretekov  s menej  ako  4 
pretekárkami. 

Rebríček krajín 
2.14.053 Do rebríčka Nations Cup – Juniorky budú zaradené iba krajiny. 

Neexistuje rebríček jednotlivcov. 

Do rebríčka krajín sa udeľujú body iba 3 najlepším pretekárkam krajiny. 

(text upravený 1.01.17). 
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2.14.054 Bodovacia tabuľka 
 

Za preteky a etapy v časovke družstiev sa pridelia body podľa stupnice tímom. 

Na etapových pretekoch sa body udeľujú prvým 20 pretekárkam konečného 
celkového poradia podľa nasledovnej tabuľky: 

Konečné poradie UCI Juniorky Nations Cup etapových pretekov 

Klasifikácia UCI Juniorky Nations Cup 

1 30 

2 25 

3 20 

4 17 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12 

10 11 

11 10 

12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 

 

Za  každú  etapu,  body  sa  udeľujú  prvým  6  pretekárkam  v  etape  podľa 
nasledovnej tabuľky: 
 
Výsledky v prológu a etape 

Klasifikácia UCI Juniorky Nations Cup 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

 

Na  jednodňových  pretekoch,  body  sa  udeľujú  prvým  15  
pretekárkam pretekov podľa nasledovnej tabuľky: 
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Konečné poradie UCI Juniorky Nations Cup jednodňových pretekov 

 
Klasifikácia UCI Juniorky Nations Cup 

1 20 

2 17 

3 15 

4 13 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 

 
Rovnaké  počty  bodov  sa  udeľujú  do  klasifikácie  Nations  Cup  –  Juniori 
za juniorské Majstrovstvá sveta v cestných pretekoch a časovke. 

 

Na    cestných    pretekoch    ako    aj    v časovkách,    na    kontinentálnych 
majstrovstvách juniorov sa body do klasifikácie Nations Cup - Juniorov 
udeľujú podľa nasledovnej tabuľky: 

Konečné poradie na Kontinentálnych majstrovstvách 

Poradie Majstrovstvá Európy Majstrovstvá Ázie, Afriky, 
Ameriky a Oceánie 

Juniorky 
Cestné 
preteky 

Juniorky 
Individuálna 

časovka 

Juniorky 
Cestné 
preteky 

Juniorky 
Individuálna 

časovka 

1 10 10 8 8 

2 8 8 5 5 

3 6 6 3 3 

4 5 5 1 1 

5 4 4   

6 3 3   

7 2 2   

8 1 1   
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Konečné poradie na UCI Majstrovstvách sveta na ceste 

Poradie 

UCI Majstrovstvách sveta na ceste 

Juniorky 
Cestné preteky 

Juniorky 
Individuálna časovka 

1 20 20 

2 17 17 

3 15 15 

4 13 13 

5 11 11 

6 10 10 

7 9 9 

8 8 8 

9 7 7 

10 6 6 

11 5 5 

12 4 4 

13 3 3 

14 2 2 

15 1 1 

 
(text upravený  9.11.20). 

2.14.055 Po skončení každých pretekov, v prípade zhody medzi krajinami v celkovom 
poradí, rozhodovať bude väčší počet 1. miest, 2. miest, atď., pričom do úvahy 
sa berú iba umiestnenia, za ktoré boli udeľované body. 

V  prípade  ďalšej  zhody,  v rebríčku  krajín  bude  rozhodovať  najlepšie 
umiestnenie dosiahnuté na posledných pretekoch. 

V prípade zhody medzi krajinami v celkovom poradí, rozhodovať bude väčší 
počet 1. miest, 2. miest, atď. 

2.14.056 Pre jednodňové preteky, vedúca krajina rebríčka Nations Cup - Juniorky sa 
musí dostaviť na pódium na vyhlasovanie výsledkov. 

Pre etapové preteky, vedúca krajina rebríčka Nations Cup - Juniorov sa musí 
prezentovať na pódiu pred štartom každej etapy a na pódiu vyhlasovania 
výsledkov po poslednej etape. 

2.14.057 UCI udelí rozlišujúci znak pretekárkam vedúcej krajiny rebríčka Nations Cup 
– Juniorky a pretekárky musia nosiť tento znak na slávnostné vyhlásenia 
výsledkov, podľa pokynov UCI. 

(text upravený 1.01.17) 

2.14.058 UCI  udelí  trofej  krajine, ktorá  zvíťazí v  celkovom rebríčku Nations Cup- 
Juniorky. 
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2.14.059 Poradie mechanických vozidiel bude nasledovné:  

Prvé preteky v roku: 
1.   Auto tímu, ktorý vyhral predchádzajúci Nations Cup – juniorky (pre prvý 

rok  súťaže,  auto  víťaza  posledného  rebríčka  krajín  ženy  juniorky z 
predchádzajúceho roku; 

2.   Autá národných tímov, ktoré sa zúčastnili porady vedúcich tímov; 
3.   Autá mix tímov; 
4.  Autá tímov, ktoré nepotvrdili svoje štartujúce pretekárky v časovom limite 

stanovenom v článku 1.2.090; 
5.   Autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov. 
V skupine 2, 3, 4 a 5 sa poradie určuje losovaním. 

Auto tímu podľa bodu 1, 2 alebo 3, ale ktoré spadá do kategórií uvedených 
v bodoch 4 alebo 5, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 4 alebo 5. 

Ostatné preteky: 
1.  Autá  tímov,  ktoré  sú  zastúpené  na  porade  vedúcich  tímov  podľa 

poradia v Nations Cup, ktoré je vypracované deň pred pretekmi; 
2.  Autá tímov, ktoré sú zastúpené na porade vedúcich tímov, ktoré ešte 

nezískali žiadne body v rebríčku Nations Cup;  
3.   Autá tímov, ktoré nepotvrdili svoje štartujúce pretekárky v časovom 

limite stanovenom v článku 1.2.090; 
4.   Autá tímov, ktoré boli neprítomné na porade vedúcich tímov. 
V skupine 2, 3, a 4 sa poradie určuje losovaním. 

Auto tímu podľa bodu 1 alebo 2, ale ktoré spadá do kategórií uvedených v 
bodoch 3 alebo 4, bude podľa potreby umiestnené do skupiny 3  alebo 4. 

Vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú pre prvú etapu etapových pretekov. 
Poradie vozidiel pre ďalšie etapy je určené podľa celkovej klasifikácie 
jednotlivkýň podľa času. 
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Kapitola XV UCI WORLDTOUR 
(Odsek nahradený 1.09.04). 

 
 

Kapitola nepreložená do slovenského jazyka. Originál francúzsku 
alebo anglickú   verziu   je   možné   stiahnuť   si   zo   stránky   UCI: 
www.uci.ch 

 

 

Kapitola XVI UCI ProTeams 
 

(Odsek nahradený 1.09.04). 
 
 

Kapitola nepreložená do slovenského jazyka. Originál francúzsku alebo 
anglickú   verziu   je   možné   stiahnuť   si   zo   stránky   UCI: www.uci.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uci.ch/
http://www.uci.ch/
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Kapitola XVII UCI KONTINENTÁLNE TÍMY 
 

(Kapitola nahradená 1.01.09) 
 

§ 1   Všeobecné podmienky 
 

Identita 
2.17.001 UCI kontinentálny tím alebo ženský tím je tím cestných cyklistov, ktorý je 

uznaný a  overený národnou federáciou, má  takú  štátnu príslušnosť ako 
väčšina jeho pretekárov, je vytvorený za účelom zúčastňovania sa pretekov 
na ceste zaradených do medzinárodného kalendára v rámci obmedzení podľa 
článku 2.1.005 a je registrovaný UCI. 

UCI kontinentálne tímy používajú logo UCI kontinentálneho tímu v súlade s 
grafickou chartou poskytovanou UCI a musia rešpektovať podmienky a 
obmedzenia týkajúce sa používania loga a značky, ako ich definuje UCI. 

Skladá sa zo skupiny pretekárov registrovaných UCI ako súčasť tímu, 
zástupcov tímu, sponzorov a všetkých ďalších osôb, ktoré sú zazmluvnené 
zástupcami tímu a/alebo sponzorom tímu, aby trvalým spôsobom zabezpečili 
činnosť tímu (manažér, športový riaditeľ, tréner, atď.). 

UCI kontinentálny alebo ženský tím je registrovaný po dobu jedného roka, 
teda od 1.januára do 31. decembra toho istého roku (rok registrácie). 

(text upravený 1.07.10; 1.05.17; 1.01.20). 

 

2.17.002 Hlavný   partner   alebo   partneri,   ako   aj   zástupcovia   tímu,   sa   musia 
UCI  kontinentálnemu alebo  ženskému tímu  zaviazať  na  celú  sezónu 
príslušného roku. 

Názov tímu 
2.17.003 Názov Kontinentálneho alebo Ženského tímu musí byť podľa spoločnosti 

alebo značky hlavného partnera/ov (najviac troch), alebo akékoľvek iné  
pomenovanie, ktoré sa spája s projektom Kontinentálneho alebo Ženského 
tímu. 

UCI môže odmietnuť akýkoľvek názov, ktorý môže poškodiť povesť a/alebo 
imidž cyklistiky alebo UCI. 

(text upravený 1.07.12; 1.05.17) 

2.17.004 Kontinentálny alebo ženský tím sa môže skladať z pretekárov, ktorí môžu 
ale nemusia byť profesionáli, v kategórii elite a/alebo do 23 rokov. Musí mať 
minimálne 10 pretekárov pre UCI kontinentálny tím, 8 pre UCI ženský 
kontinentálny tím a maximálne 16 pretekárov  pre obidve kategórie. 

Avšak, kontinentálny tím má tiež právo pridať si až 4 pretekárov, ktorí sa 
špecializujú na iné vytrvalostné cyklistické disciplíny (cyklokros; MTB: cross 
country, dráha: bodovacie preteky, scratch, stíhačka, omnium) pod 
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podmienkou, že títo pretekári patrili medzi prvých 150 posledného konečného 
UCI rebríčka jednotlivcov. 

Ženský tím si môže tiež pridať 4 pretekárky, ktoré sa špecializujú na jednu z 
disciplín uvedených v predchádzajúcom odseku pod podmienkou, že tieto 
pretekárky patrili medzi prvých 150 konečného UCI rebríčka jednotlivcov v 
predchádzajúcej sezóne pre túto špecializovanú disciplínu. 

(text upravený 1.07.09; 1.07.12; ;1.01.17; 1.07.18; 1.01.20). 

2.17.005 V kontexte špecifickej politiky pre rozvoj cyklistiky môže UCI vytvoriť 
kontinentálny tím UCI a / alebo ženský tím UCI, prednostne s pretekárkami z 
rozvíjajúcich sa cyklistických krajín, prostredníctvom UCI World Cycling 
Centre. 

Vzhľadom na svoj medzinárodný účel a spravodlivosť medzi národmi nebude 
mať takýto tím štátnu príslušnosť ani národnú referenčnú federáciu a 
zaregistruje sa na podujatiach pod vlajkou Svetového cyklistického strediska 
UCI. 

(článok doplnený 22.10.18). 

2.17.006 Národnosť  UCI  ženského  alebo  kontinentálneho  tímu  sa  určuje  podľa 
väčšiny ich pretekárov. 

 
Špeciálne podmienky len pre UCI kontinentálne tímy: 
UCI však môže udeliť výnimku z vyššie uvedeného ustanovenia národnej 
federácii, ktorá má v úmysle zaregistrovať UCI kontinentálny tím svojej 
štátnej príslušnosti bez toho, aby väčšina pretekárov bola štátnej 
príslušnosti národnej federácie; táto výnimka bude podliehať nasledujúcim 
podmienkam: 
- Krajina nemá dostatok profesionálnych pretekárov na to, aby 

vytvorila UCI kontinentálny tím; 
- Aspoň jeden pretekár z tímu bude mať štátnu príslušnosť krajiny 

národnej federácie, ktorá žiada o zaregistrovanie tímu v UCI; 
- Kontinentálna federácia musí UCI potvrdiť, že podporuje túto 

registráciu; 
- Národná federácia nemôže v UCI zaregistrovať viac ako jeden UCI 

kontinentálny tím. 
 
(text upravený 1.01.20). 
 
Prestupové obdobie 

2.17.007 Počas   sezóny,   žiaden   pretekár   už   registrovaný   v UCI   cestnom   tíme 
v príslušnej sezóne, nesmie prestúpiť do UCI kontinentálneho alebo ženského 
tímu okrem obdobia od 1. júna do 15. júla. 

Ale pretekár, ktorý je registrovaný v UCI cestnom tíme a je považovaný ako 
cyklokrosový  špecialista  bude  mať  právo  na  prestup  do  UCI 
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kontinentálneho alebo ženského tímu počas obdobia od 15. marca do 15. 
apríla. 

Čo sa týka prestupu do UCI kontinentálneho tímu, pretekár je považovaný 
za špecialistu, ak sa umiestnil medzi prvými 150 pretekármi v konečnom 
UCI  rebríčku  jednotlivcov    v  cyklokrose.  Čo  sa  týka  prestupu  do  UCI 
ženského tímu, pretekárka je považovaná za špecialistu, ak sa umiestnila 
medzi prvými 100 pretekárkami v konečnom UCI rebríčku jednotlivcov   v 
cyklokrose. 

(text upravený 1.08.13; 1.01.18; 1.01.20). 
 

Trainees (Praktikanti) 
2.17.008 V období od 1. Augusta* do 31. decembra, každý kontinentálny a ženský 

tím môže angažovať dvoch trainees (praktikantov) za nasledovných 
podmienok: 
-  Pretekár je z kategórie do 23 rokov (iba pre UCI kontinentálne tímy); 
- Pretekárky je z kategórie do 23 rokov alebo je v druhom roku juniorskej 

kategórie (len pre ženské UCI kontinentálne tímy); 

- Pretekár v minulosti nebol členom UCI tímu na ceste; 

-  UCI tím musí získať povolenie od rodičov alebo zákonného zástupcu, ak je 
pretekár neplnoletý; 

- Pretekárka sa nemôže zúčastniť na podujatiach UCI WorldTour žien (len pre 
ženské UCI kontinentálne tímy); 

- UCI  kontinentálny alebo ženský  tím  musí oznámiť UCI  identitu týchto 
pretekárov do 1. augusta; 

- Takíto pretekári musia získať súhlas svojich národných federácií a musia 
byť v spojitosti iba s jedným UCI tímom počas tohto obdobia; 

- Po  získaní  súhlasu  svojho  nového  tímu,  pretekár  trainee  (praktikant) 
môže pokračovať zúčastňovať sa súťaží za svoj klubový tím. 

  * Po potvrdení účasti na etapových pretekoch, ktorý sa začína v júli a končí 
v auguste, môže sa registrácia týchto pretekárov uskutočniť v júli nie skôr 
ako deň pred prvým pretekovým dňom vyššie uvedených pretekov. 

(text upravený  1.01.18; 1.01.20) 

 

Právny a finančný štatút 
2.17.009 Národná  federácia  môže  určiť,  či  UCI  kontinentálnym  alebo  ženským 

tímom, ktoré zaregistruje, má byť pridelený profesionálny štatút alebo nie. 
Národná federácia je ale oprávnená akceptovať v neprofesionálnom 
kontinentálnom alebo ženskom tíme pretekárov s profesionálnym štatútom. 

2.17.010 Zástupca tímu zastupuje tím pre všetky účely súvisiace s pravidlami UCI. 
Musí mať svoje sídlo / trvalé bydlisko v rovnakej krajine, kde je tím 
registrovaný. 
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Zástupca tímu môže byť osoba, ktorá má právomoc najímať personál. 
Podpisuje zmluvy s pretekármi a ostatným personálom tímu. 

(text upravený 1.07.09) 

2.17.011 Každá osoba, spoločnosť, nadácia, združenie alebo iný  subjekt, ktorý sa 
stane zástupcom tímu alebo hlavným partnerom kontinentálneho alebo 
ženského tímu po prvý krát, je povinný najneskôr ku dňu podania žiadosti o 
registráciu tohto kontinentálneho alebo ženského tímu dodať na národnú 
federáciu nasledovné: 

− Pre fyzické osoby: doklad o pobyte; 

− Pre právnické osoby a ďalšie subjekty: 

•  Ústavu alebo stanovy; 

•  Doklad  o  zápise  v  obchodnom  registri  alebo  v inom  registri 
spoločností alebo združení, alebo akýkoľvek iný úradný doklad 
preukazujúci právnu existenciu organizácie; 

•  Zoznam manažérov alebo členov predstavenstva s ich menami a 
priezviskami, ich zamestnanie a úplné adresy; 

•  Ročná  účtovná  závierka  (súvaha  a  výkaz  ziskov  a  strát  za 
posledný rozpočtový rok v súčasnej právnej forme. 

Okrem toho, zástupca tímu a hlavní partneri musia bezodkladne informovať 
národnú federáciu o nasledovnom: zmene bydliska alebo sídla, znižovanie 
kapitálu, zmena právnej formy alebo totožnosti (fúzií, prevzatia), žiadosť 
alebo vykonanie akejkoľvek dohody alebo akýchkoľvek opatrení týkajúcich 
sa všetkých veriteľov. 

§ 2   Požiadavky uložené tímu národnou federáciou 
 

Registrácia na národnú federáciu 
2.17.012 Žiadosť  o štatút  UCI  kontinentálneho  alebo  ženského  tímu  musí  byť 

predložený na národnú federáciu takej národnosti, ktorá má väčšinu 
pretekárov v tíme (príslušná národná federácia), a to podľa postupov 
uvedených nižšie (registrácia). 

V prípade kontinentálneho tímu UCI alebo tímu UCI vytvoreného 
prostredníctvom Svetového cyklistického strediska UCI v súlade s článkom 
2.17.005 sa žiadosť podá u UCI, ktorá zabezpečí súlad s ustanoveniami 
predpisov týkajúcich sa registrácie tímu. 

(text upravený 22.10.18). 

2.17.013 Každá    národná    federácia    smie    registrovať    maximálne    15     UCI 
kontinentálnych tímov každý rok. Každá národná federácia je vyložene 
nezávislá, čo sa týka registrácie tímu alebo tímov, ktoré zaregistruje. 

(text upravený 1.07.09) 

2.17.014 Národné  federácie  môžu  stanoviť  konečné  termíny  pre  postup,  ako  je 
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uvedené v registračnom manuáli podľa svojho želania, za predpokladu, že 
konečné termíny pre registráciu na UCI sú rešpektované. 

Podmienky stanovené v tomto odseku sú minimálne podmienky. Národným 
federáciám je dovolené stanoviť prísnejšie podmienky. 

2.17.015 Tím musí zaslať na národnú federáciu nasledovné: 

1.   Originály zmlúv podpísané pretekármi; 
2.   Originály zmlúv podpísané ostatným personálom tímu; 
3.   Originál bankovej záruky, ako je uvedené v článku 2.17.017 atď.; 
4.   Podrobný rozpočet podľa vzoru uvedeného v registračnom manuáli 

pre kontinentálne a ženské tímy; 
5. Doklad, že poistné krytie požadované podľa článku 2.17.031 bolo 

uzatvorené pre všetkých pretekárov v tíme; 
6. Kópia zmluvy o sponzorstve alebo, ak takáto zmluva neexistuje, dokument, 

ktorý potvrdzuje príjem tímu. 

2.17.016 Národná federácia smie zaregistrovať len taký tím, o ktorom sa domnieva, 
že predložená dokumentácia spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky a že 
jeho rozpočet je dostačujúci pre takýto tím. 

Banková záruka 
2.17.017 Pre  každý  rok  registrácie,  UCI  ženský  alebo  kontinentálny  tím  alebo 

akýkoľvek tím žiadajúci tento štatút musí bezpodmienečne zriadiť bankovú 
záruku  (komplexnú záruku)  v  prospech svojej  národnej  federácie  podľa 
vzoru uvedenom v článku. 2.17.029. 

2.17.018 Účelom tejto záruky je: 

1.   úhrada  dlhov  vzniknutých  počas  roku  registrácie,  ktoré  spôsobili 
sponzori a zástupcovia tímu, v súlade s postupom uvedeným nižšie, za 
prvé pretekárom a za druhé každej ďalšej osobe zazmluvnenej na 
fungovanie UCI kontinentálneho alebo ženského tímu a na pokrytie 
prípadných pokút uložených v dôsledku použitia pravidiel UCI; 

2.   na úhradu náhrad, poplatkov, pokút a sankcií alebo trestov uložených 
UCI alebo príslušnou národnou federáciou alebo podľa pravidiel UCI 
alebo  príslušnej  národnej  federácie  alebo  v  súvislosti  s  ich 
uplatňovaním. 

 
Pre uplatnenie ustanovení čo sa týka bankovej záruky, ako členovia UCI 
kontinentálneho alebo ženského tímu sú považované spoločnosti 
prostredníctvom ktorých príslušní držitelia licencií vykonávali svoju činnosť 
pre fungovanie UCI kontinentálneho alebo ženského tímu. 

(text upravený 1.05.17) 

2.17.019 Minimálna celková výška bankovej záruky musí byť vyššia než: 

•    15% z celkového platu vo vzťahu k pretekárom a ostatnému personálu 
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(či už zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby); 

•  Minimálna suma 20.000 eur (dvadsať tisíc eur),ktorá má byť indexovaná 
podľa krajiny v súlade s tabuľkou UCI. 

2.17.020 V prípade, že banková záruka podľa článku 2.17.017 je menšia ako celková 
požadovaná suma podľa článku 2.17.019, dodatočná záruka musí byť 
stanovená a predložená národnej federácii ešte pred zápisom UCI 
kontinentálneho alebo ženského tímu alebo tímu, ktorý žiada takýto štatút. 

2.17.021 Ak celkové zmluvné benefity navýšia zostavenie záruky, musí sa úmerne 
navýšiť aj celková suma bankovej záruky. UCI kontinentálne alebo ženské 
tímy musia Národnú federáciu ihneď oboznámiť o tomto náraste a uviesť 
sumu a dôvody. Musia tiež bezodkladne predložiť dokumenty týkajúce sa 
nárastu, vrátane dodatočnej bankovej záruky. 

2.17.022 Pre prvý rok registrácie platí, že záruka je platná od 1. januára prvého roka 
registrácie do 31. marca nasledujúceho roka. Počnúc druhým rokom 
registrácie a pre nasledujúce roky, banková záruka môže stanoviť, že bude 
vymáhateľná najneskôr od 1. apríla roku registrácie, vrátane dlžných súm za 
január, február a marec. V každom prípade,   banková záruka musí byť, v 
rámci záruky, platná do 31. marca po roku registrácie. 

(text upravený 1.07.10;  1.01.17) 

Vydanie príkazu na vyplatenie z bankovej záruky 
2.17.023 Národná  federácia  musí  vydať  príkaz  na  vyplatenie  z  bankovej  záruky v 

prospech veriteľa ako je uvedené v článku 2.17.018 odseku 2 okrem prípadov, 
že nárok je zjavne neopodstatnený. UCI kontinentálny alebo ženský tímu 
musí byť oboznámený o žiadosti veriteľa a o vydaní príkazu na vyplatenie zo 
záruky. 

Národná federácia môže stanoviť primerané odškodnenie za uskutočnenie 
vydania príkazu. 

2.17.024 Skutočná   platba   veriteľovi   sa   neuskutoční   skôr   ako   jeden   mesiac 
po vydaní príkazu na vyplatenie zo záruky. Ak v medziobdobí, kontinentálny 
tím podá primerane odôvodnené námietky na výplatu peňazí veriteľovi, 
národná federácia musí zaplatiť príslušnú sumu na osobitný účet a následne 
ju musí rozdeliť v súlade s akoukoľvek dohodou uzavretou medzi stranami 
alebo podľa vykonateľného súdneho rozhodnutia. 

 

2.17.025 V prípade, ak veriteľ si neuplatní nárok voči zástupcovi tímu pred orgán 
určený v jeho pracovnej zmluve alebo pred orgán, ktorý on považuje za 
kompetentný podľa nejakého iného princípu do troch mesiacov odo dňa jeho 
požiadania o vydanie príkazu na vyplatenie zo záruky, zástupca tímu môže  
požiadať  národnú  federáciu,  aby  blokované  prostriedky  uvoľnila v jeho 
prospech. 

Finančné prostriedky budú uvoľnené v prípade, ak veriteľ nepodá odvolanie 
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do jedného mesiaca, potom čo obdržal formálne oznámenie od Národnej 
federácie,  a Národnej  federácii  neodošle  doklad  o  podaní  odvolania  do 
nasledujúcich štrnástich dní. V prípade, že orgán, na ktorý odvolanie bolo 
zaslané, ho vyhlási za neoprávnené, veriteľ musí svoje odvolanie opätovne 
zaslať do jedného mesiaca po oboznámení sa s rozhodnutím. V opačnom 
prípade,   zástupca tímu môže žiadať národnú federáciu, aby uvoľnila 
finančné prostriedky v jeho prospech. Finančné prostriedky budú uvoľnené v 
prípade, ak veriteľ opätovne nezašle svoje odvolanie do jedného mesiaca, 
potom čo obdržal formálne oznámenie od národnej federácie a neposlal 
Národnej federácii doklad o podaní odvolania do štrnástich dní. 

 

2.17.025 Každý veriteľ, ktorý si uplatní bankovú záruku, informuje národnú federáciu 
        b i s  o všetkých následných opatreniach a konaniach začatých pred príslušným 

rozhodovacím orgánom. Ak veriteľ neposkytne národnej federácii informácie 
týkajúce sa štatútu konania pred príslušným rozhodovacím orgánom počas 
obdobia troch rokov od zablokovania finančných prostriedkov národnou 
federáciou alebo od posledného oznámenia od veriteľa, UCI uvoľní 
prostriedky v prospech zástupcu družstva po odpočítaní akýchkoľvek súm 
dlžných UCI alebo národnej federácii v súlade s článkami 2.17.023 až 
2.17.026. 

(článok doplnený 1.01.18) 

2.17.026 Ak pojednávaný dlh presiahne sumu rovnajúcu sa 15 percentám ročných 
zmluvných benefitov, iba celková suma zodpovedajúca 15 percentám 
ročných zmluvných benefitov bude vyplatená v prvom stupni, za 
predpokladu, že budú splnené podmienky platby. Uznaný zostatok dlhu môže 
byť uhradený z celkovej záruky za predpokladu, že nebude vyčerpaný na konci 
obdobia platnosti. V prípade, že existuje niekoľko veriteľov, disponibilný 
zostatok záruky bude medzi nimi proporcionálne rozdelený. 

(text upravený 1.07.09) 

2.17.027 UCI kontinentálny alebo ženský tím, ktorého záruka je vyčerpaná, bude 
automaticky suspendovaný v prípade, že záruka nebude doplatená do plnej 
výšky do jedného mesiaca. 

2.17.027 Kedykoľvek    príslušný   orgán   vyhlási   začatie   konania   likvidácie   alebo        
b i s  bankrotu proti zástupcovi tímu, môže národná federácia na žiadosť 

príslušného orgánu uvoľniť bankovú záruku v prospech likvidácie alebo 
správy konkurzu. 

(článok doplnený 1.01.18) 

2.17.028 Veriteľ musí podať svoju žiadosť na národnú federáciu o vydanie príkazu na 
vyplatenie zo záruky do 30 dní pred uplynutím viazanosti záruky. Veriteľ spolu 
so žiadosťou musí priložiť listinné dôkazy. 
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V  prípade  neúplného  podania,  národná  federácia  nie  je  povinná  vydať 
príkaz na vyplatenie zo záruky. 

(text upravený 1.07.10) 

Vzor bankovej záruky 
2.17.029 Táto banková záruka sa vydáva podľa ustanovení článku 2.17.017 Pravidiel 

cyklistiky Medzinárodnej cyklistickej únie na účely zaručujúce v rámci limitov 
stanovených týmito pravidlami, na vyplácanie súm, ktoré kontinentálny alebo 
ženský tím [meno] (zástupca tímu: [meno zástupcu tímu]) dlhuje pretekárom 
a ďalším veriteľom uvedených v druhom odseku článku 2.17.018 týchto 
pravidiel, ako aj na úhradu náhrad, poplatkov, pokút a  sankcií alebo  trestov 
uložených podľa  pravidiel UCI  alebo  v  súvislosti s ich uplatňovaním. 

Výška tejto záruky je obmedzená na XXX [mena].  

Banka, 

•    Presný názov; 

•  Úplná  adresa,  na  ktorú  možno  zaslať  akýkoľvek  príkaz,  čo  sa  týka 
záruky; 

•  Telefónne  a  faxové  čísla  oddelenia  banky,  ktoré  spracováva  všetky 
príkazy na vyplatenie z bankovej záruky; 

•    Emailová adresa. 

sa zaväzuje, na prvé požiadanie a do pätnástich dní od obdržania tejto 
žiadosti  vyplatiť  [príslušnej  národnej  federácii  tímu]  akúkoľvek  žiadanú 
sumu v  [mena]  až  do  výšky  XXX  [mena] a  až  do  vyčerpania prítomnej 
záruky. 

Uvedené platby budú vykonané po prijatí jednoduchej žiadosti bez ohľadu 
na akékoľvek vznesené námietky a bez výnimky, nech by to bol ktokoľvek. 
Žiadosť nevyžaduje žiadne overenie. 

Táto Záruka zostáva v platnosti až do [posledného dňa tretieho mesiaca, ktorý 
nasleduje po ukončení príslušnej sezóny] 

Každé vydanie príkazu na vyplatenie tejto záruky musí byť doručené do banky 
najneskôr do [posledného dňa tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po ukončení 
príslušnej sezóny]. 

 

Zmluva 
2.17.030 Nech  je  štatút  UCI  kontinentálneho  alebo  ženského  tímu  akýkoľvek, 

profesionálny alebo aj nie, členstvo pretekára v  UCI kontinentálnom alebo 
ženskom tíme musí byť založené na uzatvorenej zmluve v súlade s postupmi 
uvedenými nižšie, okrem trainees (praktikantov) podľa článku 2.17.008. 

Zmluva musí byť vypracovaná v troch originálnych vyhotoveniach, v jazyku, 
ktorý je zrozumiteľný aj pre pretekára aj pre národnú federáciu. Ak je 
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potrebné, musí byť doložená aj prekladom. 

Zmluva musí obsahovať nasledovné body:: 

- Dĺžka zmluvy: Pevný dátum zmluvy musí byť určený koncom registrácie 
tímu, t.j. 31. decembra; 

- Poistenie: Poistné krytie, určené v článku 2.17.031 musí byť garantované a 
detailne špecifikované; 

- Plat / Náklady: Ak je plat splatný, suma musí byť uvedená, v opačnom 
prípade musia byť uvedené ustanovenia o náhrade nákladov vynaložených 
počas pretekárových aktivít v UCI kontinentálnom alebo ženskom tíme; 

- Podmienky platby: Všetky platby pretekárovi musia byť vykonané bankovým 
prevodom, na pretekárom označený bankový účet, pre tento účel. Musí byť 
uvedené, že ako dôkaz, iba vykonanie bankového prevodu je brané do 
úvahy ako doklad o zaplatení. 

- Štatút: Štatút pretekára (profesionálny alebo iný); 
- Ukončenie zmluvy. 

(text upravený 1.07.10). 

Vzor zmlúv 
2.17.030 "Štandardná " zmluva pre odmeňovaných pretekárov 

bis Medzi podpísaným (meno a adresa zamestnávateľa) zástupcom UCI Tímu 
(meno), ktorého hlavnými partnermi sú: 

1.   (názov a adresa) (prípadne zamestnávateľ) 
2.   (meno a adresa) 

 

Ďalej len "Tím" ZA PRVÚ STRANU 
 

A: 
(meno a adresa pretekára), narodený v  (miesto narodenia) dňa (dátum 
narodenia) (národnosť) štátnej príslušnosti, ktorý je držiteľom licencie 
vydanej (meno NF) 

Ďalej len "Pretekár" ZA DRUHÚ STRANU 

Vzhľadom na to, že: 

−    Tím sa zaviazal zriadiť cyklistický tím, ktorý v rámci UCI tímu (názov 
tímu) a pod vedením (názov manažéra alebo športového riaditeľa), plánujú sa 
zúčastňovať, po dobu trvania tejto zmluvy, cyklistických  cestných pretekov, 
ktoré sa riadia pravidlami MEDZINÁRODNEJ CYKLISTICKEJ ÚNIE; 

−    Pretekár si želá sa stať členom UCI tímu (názov tímu); 

−    Obe strany sú oboznámené a vyhlasujú, že budú plne dodržiavať ústavu 
a pravidlá UCI a jej pridružených národných federácií, rovnako aj - prípadne 
-   spoločnú   dohodu   uzatvorenú   medzi   (názov   národnej organizácie 
pretekárov) a Národnou federáciou (krajina registrácie tímu). 

Sa dohodli nasledovne: 
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ČLÁNOK 1 - Angažmán 
Tím sa týmto zaväzuje angažovať Pretekára, ktorý prijíma pozíciu pretekára 
na cestných pretekoch. 
Účasť Pretekára na súťažiach v ostatných disciplínach bude dohodnutá 
Stranami pre každý prípad osobitne. 
Angažmán podlieha registrácii tímu na UCI ako UCI Continental team alebo UCI 
Women team. V prípade, že tím nebude takto registrovaný, pretekár môže 
túto zmluvu ukončiť bez výpovednej lehoty alebo kompenzácie. 

ČLÁNOK 2 – Dĺžka zmluvy 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom (počiatočný dátum) a 
končí (koniec sezóny). Ak zmluva nebude predĺžená, každá strana musí 
písomne upovedomiť o svojom úmysle druhú stranu najmenej dva mesiace 
pred ukončením zmluvy, čo sa týka predĺženia zmluvy. Kópia tohto dokumentu 
sa musí zaslať na Národnú Federáciu (krajina registrácie tímu). 

ČLÁNOK 3 - Odmena 
Pretekár  má  právo  na  hrubú  ročnú  odmenu  vo  výške  (suma  uvedená 
číslicami a slovami). 
(Návrh ➔ )Táto odmena nesmie byť nižšia než nasledujúca suma: 
(Vyberte jednu z možností) 

−    Legálna minimálna mzda krajiny podľa národnosti UCI tímu; 

−    Suma určená (meno NF) vo svojich národných pravidlách; 

−   Minimálna odmena dohodnutá medzi (meno NF) a (napr. národnou 
organizáciou pretekárov) krajiny. 

ČLÁNOK 4 – Splatnosť odmeny 
1.   Tím bude vyplácať stanovenú odmenu podľa článku 3 v 12 rovnakých 

mesačných splátkach alebo pred posledným pracovným dňom každého 
mesiaca. 

2.  Ak Pretekárovi bude pozastavená činnosť za podmienok určených 
pravidlami UCI alebo niektorej z jej pridružených federácií, pretekár stráca 
nárok na uvedenú odmenu podľa článku 3, a to na adekvátnu časť 
suspendácie presahujúcu jeden mesiac. 

3.   V prípade  nevyplatenia  čistej  sumy  dohodnutej  odmeny  v náležitom 
termíne podľa článku 3, alebo akejkoľvek inej dlžnej sumy, Pretekár bez 
predchádzajúceho   upozornenia   má   nárok   na   úroky   a navýšenia 
stanovené národnou legislatívou. 

4.   Odmena alebo akákoľvek iná dlžná suma Pretekárovi od Tímu musí byť 
hradená prevodom na číslo Pretekárovho bankového účtu (číslo 
bankového účtu) vedeného v (názov banky) v (pobočke, kde je účet je 
vedený). Ako dôkaz, iba vykonanie bankového prevodu je brané do úvahy 
ako doklad o zaplatení. 

ČLÁNOK 5 - Ceny a bonusy 
Pretekár má nárok na ceny získané na cyklistických pretekoch, na ktorých sa 
zúčastnil za UCI tím v súlade s pravidlami UCI a jej pridružených federácií. 
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Okrem toho pretekár má právo na nasledujúce bonusy: 

  Žiadny 

  (Popis bonusu)        (Zaškrtnite príslušné políčko) 

ČLÁNOK 6 - Rôzne povinnosti 
1.   Pretekár nesmie po dobu trvania tejto zmluvy, pracovať pre žiadny iný 

tím alebo robiť reklamu pre akýchkoľvek iných sponzorov, než tých, 
ktorí patria do UCI tímu (názov tímu), okrem takých prípadov, ktoré sú 
uvedené v pravidlách UCI a jej pridružených federácií. 

2.   Tím sa zaväzuje k tomu, že umožní Pretekárovi riadne vykonávať svoje 
povolanie tým,  že  mu  poskytne nevyhnutné vybavenie  a  oblečenie, a 
umožní  mu  v  dostatočnom  množstve  zúčastňovať  sa  cyklistických 
súťaží, a to buď ako člen tímu alebo ako jednotlivec. 

3.   Pretekár nesmie súťažiť v  pretekoch ako jednotlivec bez výslovného 
súhlasu tímu. 
Za prejav súhlasu je pokladané, ak Tím neodpovedal v lehote desiatich 
dní od dátumu podania žiadosti. V žiadnom prípade sa Pretekár nesmie 
zúčastniť cestných pretekov ako člen akéhokoľvek iného tímu alebo 
zmiešaného tímu, ak (názov tímu) je už na týchto pretekoch prihlásený. 

4.   Strany  sa  zaväzujú rešpektovať program UCI  a/alebo  (meno  NF)  na 
ochranu pretekárovho zdravia. 
V prípade výberu pre národný tím, Tím je povinný umožniť pretekárovi 
zúčastniť sa týchto pretekov a prípravných programov tak, ako môže byť   
stanovené  národnou  federáciou.  Tím   musí   povoliť   Národnej federácii 
zadávať pretekárovi akékoľvek pokyny, ktoré sa považujú za potrebné v 
súvislosti s výberom a počas celej doby, za predpokladu, že tak robí iba v 
súvislosti so športovými záležitosťami, vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
V  žiadnom  z hore  uvedených  prípadov  súčasná  zmluva  nemôže  byť 
ukončená. 

ČLÁNOK 7 - Prestupy 
Po ukončení tejto zmluvy, Pretekár je oprávnený opustiť UCI tím a podpísať 
zmluvu s treťou stranou, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel 
UCI. 

V prípade, že pretekár podpísal zmluvu s iným tímom na nasledujúcu sezónu, 
môže sa po skončení posledného podujatia UCI WorldTour v sezóne zúčastniť 
oficiálnej prezentácie, tréningového tábora a iných nepropagačných podujatí 
a používať vybavenie (napr. bicykel, cyklistický výstroj…), ktoré poskytuje jeho 
tím na budúcu sezónu, za predpokladu, že takéto vybavenie je označené 
bielou značkou. 

Pretekár je povinný vopred informovať zamestnávateľa o každej takejto 
činnosti a / alebo o používaní zariadenia a nie je povinný znášať akékoľvek 
náklady s tým súvisiace. 

Z dôvodu prehľadnosti zostávajú všetky obrazové práva udelené pretekárom 
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zamestnávateľovi v platnosti až do skončenia tejto zmluvy. 

Pretekár a príslušné tímy sa môžu dohodnúť na ďalších opatreniach platných 
medzi posledným podujatím UCI WorldTour sezóny a uplynutím platnosti tejto 
zmluvy prostredníctvom osobitných dohôd. 

ČLÁNOK 8 - Ukončenie zmluvy 
Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy upravujúce súčasnú zmluvu, 
zmluva môže byť ukončená pred jej uplynutím v týchto prípadoch a za 
týchto podmienok: 
1.   Pretekár môže ukončiť súčasnú zmluvu, a to bez upozornenia alebo 

zodpovednosti za náhradu škody: 
a)   a)  ak   je   voči   Tímu   vyhlásený   konkurz   alebo   je   v   platobnej 

neschopnosti alebo ide do likvidácie;; 
b)   v prípade, že tím alebo jeho hlavný partner odstúpi od UCI tímu a 

kontinuita UCI tímu nie je garantovaná alebo v prípade, že UCI Tím 
oznámi svoje rozpustenie, ukončenie svojich aktivít alebo svoju 
neschopnosť plniť si svoje záväzky. V prípade, že to bude oznámené k 
určitému dátumu, Pretekár musí naďalej plniť zmluvu až do uvedeného 
dátumu. 

c)  v prípade závažného pochybenia zo strany Tímu.   Za závažné 
pochybenie  sa  považuje  aj  neumožnenie pretekárovi,  aj  napriek 
jeho opakovaným žiadostiam, zúčastňovať sa súťaží počas nepretržitej 
doby dlhšej ako šesť týždňov, alebo počas štyroch prerušovaných  
periód  každej  sedem  dní,  kedy  sa  počas  týchto periód       konali       
najmenej jedny jedno - dňové preteky v kontinentálnom kalendári. V 
prípade potreby, Tím musí preukázať, že Pretekár nebol v stave 
zúčastniť sa pretekov. 

2.  Tím  môže  ukončiť  súčasnú  zmluvu,  bez  upozornenia  alebo 
zodpovednosti za náhradu škody, v prípade vážneho pochybenia zo strany 
Pretekára alebo za pozastavenie činnosti Pretekárovi podľa podmienok 
pravidiel UCI pre zostávajúce trvanie platnosti súčasnej zmluvy. Za vážne 
pochybenie sa považuje odmietnutie zúčastňovať sa cyklistických 
pretekov, napriek tomu, že opakovane bol k tomu tímom vyzvaný.  V  
prípade  potreby,  Pretekár  je  povinný  dokázať,  že  nebol v stave pretekať 
na pretekoch. 

3.   Každá strana má právo ukončiť existujúcu zmluvu, a to bez upozornenia 
alebo zodpovednosti za náhradu škody v prípade, že by sa Pretekár stal 
trvale neschopným vykonávať povolanie profesionálneho cyklistu. 

ČLÁNOK 9 - Anulovanie 
Akékoľvek ustanovenie dohodnuté medzi zmluvnými stranami, ktoré je v 
rozpore s podmienkami vzorovej zmluvy vydanej (meno NF) a v rozpore so 
zákonom   krajiny    registrácie   tímu    a/alebo    s    ústavou   a pravidlami UCI  
a/alebo  (meno  NF)  a ktoré  by akýmkoľvek  spôsobom  obmedzovalo práva 
Pretekára, je neplatné. 
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ČLÁNOK 10 - Arbitráž 
Všetky spory medzi stranami vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť najprv 
predložené na arbitráž, bez toho, aby bola dotknutá povinná právomoc 
riadnych súdov, a to buď  pri  uplatnení  pravidiel  federácie,  ktorá  Pretekárovi  
vydala  licenciu alebo ak to nie je možné, predpismi upravujúcimi túto zmluvu. 

(text upravený 1.01.18) 

Článok 11 - Vyhlásenia 
Zmluvné strany vyhlasujú, že okrem tejto zmluvy, žiadna iná zmluva nebola 
uzavretá, čo sa týka služieb Pretekára pre UCI Tím (názov tímu). Pretekár je 
oprávnený sa uistiť u SZC, že zmluva bola predložená a je súčasťou 
registračného procesu pre UCI Tím. 

Dané v (miesto) dňa (dátum) 
V troch originálnych vyhotoveniach 
Poznámka: Každý originál obsahuje XXX stránok očíslovaných od ... do ... 
(Každá stránka zmluvy a príloh bola podpísaná oboma stranami.) 

 
(Podpis)                                                                 (Podpis) a pečiatka 
Pretekár [meno signatára] Pre UCI tímu [meno signatára] 

Športový riaditeľ 

 
(text upravený 1.07.10; 1.07.19). 

Vzor zmlúv 
2.17.030 "Štandardná " zmluva pre „neprofesionálnych“ pretekárov 

ter Medzi podpísaným (meno a adresa zamestnávateľa) zástupcom UCI Tímu 
(meno), ktorého hlavnými partnermi sú: 

1.   (názov a adresa) (prípadne zamestnávateľ) 
2.   (meno a adresa) 

Ďalej len "Tím" ZA PRVÚ STRANU 

A: 

(meno a  adresa pretekára), narodený v  (miesto narodenia) dňa  (dátum 
narodenia)  (národnosť)  štátnej  príslušnosti,  ktorý  je  držiteľom  licencie 
vydanej (meno NF) 
Ďalej len "Pretekár" ZA DRUHÚ STRANU 

Vzhľadom na to, že: 

−    Tím sa zaviazal zriadiť cyklistický tím, ktorý v rámci UCI tímu (názov 
tímu) a pod vedením (názov manažéra alebo športového riaditeľa), plánujú sa 
zúčastňovať, po dobu trvania tejto zmluvy, cyklistických cestných pretekov, 
ktoré sa riadia pravidlami MEDZINÁRODNEJ CYKLISTICKEJ ÚNIE; 

−    Pretekár si želá sa stať členom UCI tímu (názov tímu); 

−    Obe strany sú oboznámené a vyhlasujú, že budú plne dodržiavať ústavu 
a pravidlá UCI a jej pridružených národných federácií; 
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Sa dohodli nasledovne: 

ČLÁNOK 1 - Angažmán 
Tím sa týmto zaväzuje angažovať Pretekára, ktorý prijíma pozíciu pretekára 
na cestných pretekoch. Účasť  Pretekára  na  súťažiach  v  ostatných  
disciplínach  bude  dohodnutá Stranami pre každý prípad osobitne. Angažmán 
podlieha registrácii tímu na UCI ako UCI Continental team alebo UCI Women 
team. V prípade, že tím nebude takto registrovaný, pretekár môže túto 
zmluvu ukončiť bez výpovednej lehoty alebo kompenzácie. 

ČLÁNOK 2 – Dĺžka zmluvy 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom (počiatočný dátum) a 
končí (koniec sezóny). Ak zmluva nebude predĺžená, každá strana musí 
písomne upovedomiť o svojom úmysle druhú stranu najmenej dva mesiace 
pred ukončením zmluvy, čo sa týka predĺženia zmluvy. Kópia tohto 
dokumentu sa musí zaslať na Národnú Federáciu (krajina registrácie tímu). 

ČLÁNOK 3 – Náhrada nákladov 
Pretekár nebude mať nárok na odmenu alebo iný druh príjmu, ale budú mu 
preplácané náhrady podľa nižšie uvedenej tabuľky za vykonávané aktivity 
ako člen tímu a/alebo na požiadanie tímu: 

(Návrh, príklady ➔ ) 

−    (mena a suma) za kilometer pri cestovaní na preteky; 

−    Preplatenie leteniek na preteky vzdialené viac ako (počet) km; 

−    Večer   pred   pretekmi,   preplatenie   2-hviezdičkovej   hotelovej   izby v 
prípade, že miesto pretekov sa nachádza ďalej ako (počet) km  od 
pretekárovho bydliska; 

− Po predložení príjmových dokladov, preplatenie všetkých jedál 
skonzumovaných  počas  výjazdu  na   preteky  do  maximálnej  výšky 
(mena a suma) za jedlo; 

−    Po  predložení  dokladov,  preplatenie  menších  výdavkov  na  opravu 
bicykla (galusiek, plášťov, bŕzd, káblov, mazania, nastavovania, atď.) do 
maximálnej výšky (mena a suma) za rok. 

ČLÁNOK 4 – Vyplácanie náhrad za náklady 
1.   Tím  bude  vyplácať  sumy  uvedené  v  článku  3  najneskôr  v posledný 

pracovný deň každého mesiaca za podmienky, že Pretekár dodá tímu 
výkaz o výdavkoch do 20. dňa v príslušnom mesiaci. 

2.   V prípade nezaplatenia dlžných súm v náležitom termíne, Pretekár bez 
predchádzajúceho   upozornenia   má   nárok   na   úroky   a navýšenia 
stanovené národnou legislatívou. 

3.   Akákoľvek dlžná suma Pretekárovi od Tímu musí byť hradená prevodom na 
číslo Pretekárovho bankového účtu (číslo bankového účtu) vedeného v 
(názov banky) v (pobočke, kde je účet je vedený). Ako dôkaz, iba vykonanie  
bankového  prevodu  je  brané  do  úvahy  ako  doklad  o zaplatení. 
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ČLÁNOK 5 - Ceny a bonusy 
Pretekár má nárok na ceny získané na cyklistických pretekoch, na ktorých sa 
zúčastnil za UCI tím v súlade s pravidlami UCI a jej pridružených federácií. 
Okrem toho pretekár má právo na nasledujúce bonusy: 

  Žiadny 

  (Popis bonusu)        (Zaškrtnite príslušné políčko) 

ČLÁNOK 6 - Rôzne povinnosti 
1.   Pretekár nesmie po dobu trvania tejto zmluvy, pretekať za žiadny iný tím 

alebo robiť reklamu pre akýchkoľvek iných sponzorov, než tých, ktorí 
patria do UCI tímu (názov tímu), okrem takých prípadov, ktoré sú uvedené 
v pravidlách UCI a jej pridružených federácií. 

2.   Tím sa zaväzuje k tomu, že umožní Pretekárovi riadne vykonávať svoje 
povolanie tým,  že  mu  poskytne nevyhnutné vybavenie a  oblečenie, a 
umožní  mu  v  dostatočnom  množstve  zúčastňovať  sa  cyklistických súťaží, 
a to buď ako člen tímu alebo ako jednotlivec. 

3.   Pretekár nesmie súťažiť v  pretekoch ako jednotlivec bez výslovného 
súhlasu  tímu.  Za  prejav  súhlasu  je  pokladané,  ak  Tím  neodpovedal v 
lehote desiatich dní od dátumu podania žiadosti. V žiadnom prípade sa 
Pretekár nesmie zúčastniť cestných pretekov ako člen akéhokoľvek iného 
tímu alebo zmiešaného tímu, ak (názov tímu) je už na týchto pretekoch 
prihlásený. 

4.   Strany  sa  zaväzujú rešpektovať program UCI  a/alebo  (meno  NF)  na 
ochranu pretekárovho zdravia. 
V prípade výberu pre národný tím, Tím je povinný umožniť pretekárovi 
zúčastniť sa týchto pretekov a prípravných programov tak, ako môže byť 
stanovené národnou federáciou. 
Tím  musí  povoliť  Národnej  federácii  zadávať  pretekárovi  akékoľvek 
pokyny, ktoré sa považujú za potrebné v súvislosti s výberom a počas 
celej doby, za predpokladu, že tak robí iba v súvislosti so športovými 
záležitosťami, vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
V  žiadnom  z hore  uvedených  prípadov  súčasná  zmluva  nemôže  byť 
ukončená. 

ČLÁNOK 7 - Prestupy 
Po ukončení tejto zmluvy, Pretekár je oprávnený opustiť UCI tím a podpísať 
zmluvu s treťou stranou, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel UCI. 

V prípade, že pretekár podpísal zmluvu s iným tímom na nasledujúcu sezónu, 
môže sa po skončení posledného podujatia UCI WorldTour v sezóne zúčastniť 
oficiálnej prezentácie, tréningového tábora a iných nepropagačných podujatí 
a používať vybavenie (napr. bicykel, cyklistický výstroj…), ktoré poskytuje jeho 
tím na budúcu sezónu, za predpokladu, že takéto vybavenie je označené 
bielou značkou. 

Pretekár je povinný vopred informovať zamestnávateľa o každej takejto 
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činnosti a / alebo o používaní zariadenia a nie je povinný znášať akékoľvek 
náklady s tým súvisiace. 

Z dôvodu prehľadnosti zostávajú všetky obrazové práva udelené pretekárom 
zamestnávateľovi v platnosti až do skončenia tejto zmluvy. 

Pretekár a príslušné tímy sa môžu dohodnúť na ďalších opatreniach platných 
medzi posledným podujatím UCI WorldTour sezóny a uplynutím platnosti tejto 
zmluvy prostredníctvom osobitných dohôd. 

ČLÁNOK 8 - Ukončenie zmluvy 
Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy upravujúce súčasnú zmluvu, 
zmluva môže byť ukončená pred jej uplynutím v týchto prípadoch a za 
týchto podmienok: 
1.   Pretekár môže ukončiť súčasnú zmluvu, a to bez upozornenia alebo 

zodpovednosti za náhradu škody: 
a)   ak je voči Tímu vyhlásený konkurz alebo je v platobnej neschopnosti 

alebo ide do likvidácie; 
b)   v prípade, že tím alebo jeho hlavný partner odstúpi od UCI tímu a 

kontinuita UCI tímu nie je garantovaná alebo v prípade, že UCI Tím 
oznámi svoje rozpustenie, ukončenie svojich aktivít alebo svoju 
neschopnosť si plniť svoje záväzky. V prípade, že to bude oznámené k 
určitému dátumu, Pretekár musí naďalej plniť zmluvu až do uvedeného 
dátumu. 

c)   v  prípade  závažného  pochybenia  zo  strany  Tímu.     Za  závažné 
pochybenie  sa  považuje  aj  neumožnenie pretekárovi, aj  napriek 
jeho opakovaným žiadostiam, zúčastňovať sa súťaží počas nepretržitej 
doby dlhšej ako šesť týždňov, alebo počas štyroch prerušovaných  
periód  každej  sedem  dní,   kedy  sa  počas  týchto periód       konali       
najmenej       jedny       jedno - dňové       preteky v kontinentálnom 
kalendári. V prípade potreby, Tím musí preukázať, že Pretekár nebol v 
stave zúčastniť sa na pretekoch. 

2.  Tím  môže  ukončiť  súčasnú  zmluvu,  bez  upozornenia  alebo 
zodpovednosti za náhradu škody, v prípade vážneho pochybenia zo strany 
Pretekára alebo za pozastavenie činnosti Pretekárovi podľa podmienok 
pravidiel UCI pre zostávajúce trvanie platnosti súčasnej zmluvy. Za vážne 
pochybenie sa považuje odmietnutie zúčastňovať sa cyklistických 
pretekov, napriek tomu, že opakovane bol k tomu tímom vyzvaný.  V  
prípade  potreby,  Pretekár  je  povinný  dokázať,  že  nebol v stave pretekať 
na pretekoch. 

 

3.   Každá strana má právo ukončiť existujúcu zmluvu, a to bez upozornenia 
alebo zodpovednosti za náhradu škody v prípade, že by sa Pretekár stal 
trvale neschopným vykonávať povolanie profesionálneho cyklistu. 

ČLÁNOK 9 - Anulovanie 
Akékoľvek ustanovenie dohodnuté medzi zmluvnými stranami, ktoré je v 
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rozpore s podmienkami vzorovej zmluvy vydané (meno NF) a v rozpore so 
zákonom   krajiny    registrácie   tímu    a/alebo    s    ústavou   a pravidlami UCI  
a/alebo  (meno  NF)  a ktoré  by akýmkoľvek  spôsobom  obmedzovalo práva 
Pretekára, je neplatné. 

ČLÁNOK 10 – Arbitráž 
Všetky spory medzi stranami vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť najprv 
predložené na arbitráž, bez toho, aby bola dotknutá povinná právomoc 
riadnych súdov, a to buď  pri  uplatnení  pravidiel  federácie,  ktorá  Pretekárovi  
vydala  licenciu alebo ak to nie je možné, predpismi, ktorými sa riadi táto 
zmluva. 

(text upravený 1.01.18) 

Článok 11 - Vyhlásenia 
Zmluvné strany vyhlasujú, že okrem tejto zmluvy, žiadna iná zmluva nebola 
uzavretá, čo sa týka služieb Pretekára pre UCI Tím (názov tímu). Pretekár je 
oprávnený sa uistiť u SZC, že zmluva bola predložená a je súčasťou 
registračného procesu pre UCI Tím. 

Dané v (miesto) dňa (dátum) 

V troch originálnych vyhotoveniach 
Poznámka: Každý originál obsahuje XXX stránok očíslovaných od ... do ... 
(Každá stránka zmluvy a príloh bola podpísaná oboma stranami.) 

(Podpis)                                                                 (Podpis) a pečiatka 
Pretekár [meno signatára]                                 Pre UCI tímu [meno signatára] 

Športový riaditeľ 

(článok platný od 1.02.10; upravený 1.01.18; 1.07.19). 

Poistenie 
2.17.031 Nasledujúce poistenia sú povinné, na všetky pretekárove aktivity v tíme, 

ktoré sa môžu vyskytnúť (preteky, tréning, cestovanie, reklamná kampaň, 
atď.). 

Poistenie musí platiť vo všetkých krajinách, v ktorých je jazdec pripravený 
vykonávať činnosti pre tím, či už jednotlivo alebo spoločne s inými členmi 
tímu: 
1.   Osobná zodpovednosť (pretekára; v primeranej výške); 
2.   Nehody (náklady na liečbu až uzdravenia bez obmedzenia sumy); 
3.   Ochorenia (náklady na liečbu a hospitalizáciu bez obmedzenia sumy); 
4.   Návrat do vlasti (neobmedzené krytie). 
5.   Smrť (minimálna hodnota 100 000 EUR splatná príjemcom určeným 
pretekárom). 

Tímy uzavrú a uhradia náklady na vyššie uvedené poistenie, pokiaľ pretekár 
nemá takéto poistenie prostredníctvom svojej licencie alebo svojho povinného 
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vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia. 

(text upravený 1.07.18). 

§ 3   Povinnosti národnej federácie voči UCI 
 

2.17.032 Národná  federácia  je  výhradne  zodpovedná  za  kontrolu  dodržiavania 
regulačných a  právnych predpisov, nielen počas registrácie ale tiež  aj celý 
registračný rok. 

2.17.033 Každý rok 30. septembra alebo pred ním, národná federácia musí zaslať UCI 
zoznam tímov, ktoré má v úmysle registrovať ako UCI kontinentálne a ženské 
tímy pre nasledujúci rok. Od 1. októbra, kompletná registračná 
dokumentácia,  prostredníctvom  národnej  federácie,  musí  byť  zaslaná 
na UCI a musí prísť najneskôr 10. decembra. Registračný poplatok na UCI 
musí byť uhradený najneskôr do 1. novembra. 

Iba  tím,  ktorému  žiadosť  na  registráciu  UCI  profesionálneho 
kontinentálneho tímu bola zamietnutá, môže prostredníctvom národnej 
federácie podať žiadosť na registráciu kontinentálneho tímu mimo tento 
termín. Národná federácia musí informovať UCI, že dostala takúto žiadosť 
najneskôr do 10 dní po tom, čo tím obdržal rozhodnutie, že registrácia na 
profesionálny kontinentálny tím bola zamietnutá. V takomto prípade, 
manažment UCI určí lehotu na zaslanie registračnej dokumentácie. 

(článok platný od 1.07.10; 1.05.17; 1.07.18). 

2.17.034 Žiadosť na registráciu musí byť vypracovaná na UCI formulári, ktorý je na 
tento účel určený. Ostatné žiadosti budú zamietnuté. 

Žiadosť musí obsahovať tieto informácie: 
1.   presný názov tímu; 
2.   adresu  (vrátane  telefónnych čísiel a emailov),  na  ktoré  bude  tímu 

zasielaná všetka komunikácia; 
3.   mená a adresy zástupcu tímu a športových riaditeľov; 
4.   priezvisko,  mená,  adresy,  štátne  príslušnosti  a  dátumy  narodenia 

pretekárov; 
5.   rozdelenie úloh stanovených v článku 1.1.082. 

Akékoľvek   zmeny   vo   vyššie   uvedených   informáciách   musí   Národná 
federácia, a len ona, okamžite oznámiť UCI. 

(text upravený 1.07.18) 

2.17.035 Žiadosť na registráciu musí byť predložená podľa postupu stanoveného 
manuálom pre  UCI  kontinentálne a ženské tímy. 

(text upravený 1.07.09; 1.01.17; 1.07.18). 
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2.17.036 Táto  dokumentácia  je  zaslaná  UCI  iba  na  informačné  účely.  Národná 
federácia  a tím  sú  výhradne  zodpovední,  že  dokumentácia  je  v súlade s 
pravidlami UCI a všetkou platnou legislatívou. 

2.17.037 K dokumentácii  žiadosti   o registráciu  musí   byť   tiež   priložený   list   od 
prezidenta národnej federácie, v ktorom tento potvrdzuje UCI, že jeho 
federácia vykonala  všetky  požadované  kontroly  a tak  zaistila  bezúhonnosť  
členov tímu  a manažmentu,  rešpektovala  pravidlá  UCI,  rešpektovala  
pravidlá národnej  federácie,  rešpektovala  právne  predpisy  platné  v  
príslušnej krajine, a skutočnosť, že členovia tímu sú krytí poistením, ktoré 
spĺňa požiadavky článku 2.17.031. 

Potvrdenie musí byť vyplnené a podpísané prostredníctvom UCI DataRide 
podľa postupu uvedeného v UCI Continental Teams a UCI Women's 
Registration Team manuáli. 

Prezident Národnej federácie vyplní kontrolný zoznam, ako sa požaduje podľa 
manuálu UCI pre kontinentálne a ženské tímy. 

(článok upravený 1.02.10; 1.07.12; 3.06.16; 1.07.18). 

2.17.038 Na účely kontroly, UCI si vyhradzuje právo kedykoľvek žiadať od národnej 
federácie kópiu kompletnej registračnej dokumentácie, konkrétne vrátane 
zmlúv členov tímu, poistné zmluvy, finančnú dokumentáciu, a akýkoľvek iný 
dokument, ktorý pokladá za potrebný. 

Národná federácia je povinná poskytnúť túto dokumentáciu do ôsmich dní. 
Všetky dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku nedostatočných kontrol 
vykonávaných národnou  federáciou pôjdu  na  vrub  buď  federácie  alebo 
tímu. 

(text upravený 1.05.17) 

Sankcie 
2.17.039 Národná federácia musí určiť kvalifikované a nezávislé osoby, ktoré budú 

spracovávať registračný proces a nastaviť vhodné postupy. 

Pre tento postup, musí byť určený aspoň jeden špecialista, ktorý bude 
nápomocný v právnych a finančných otázkach. 

2.17.040 UCI má právo odmietnuť alebo odobrať registráciu tímu, ktorý nespĺňa všetky 
minimálne podmienky stanovené v súčasných predpisoch alebo iným 
regulačné ustanovenie. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade oneskorenia platby a / alebo prijatia 
registračnej dokumentácie UCI, registračný poplatok sa automaticky zvýši až na 
100 CHF za deň. Navyše bez toho, aby bol dotknutý článok 2.17.038, UCI 
nebude pokračovať v registrácii tímu bez prijatia celej žiadosti o registráciu a do 
úplného zúčtovania všetkých registračných poplatkov vrátane akýchkoľvek 
uplatniteľných zvýšení. 
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Okrem toho, tím si môže nárokovať iba práva súvisiace s kontinentálnym 
tímom UCI alebo štatútom ženského družstva až po jeho udelení, najmä pokiaľ 
ide o ustanovenia uvedené v článku 2.1.007 bis. 

Okrem toho, UCI  môže prípad predložiť na  Disciplinárnu komisiu, ktorá k 
sankciám stanovených v časti 12 pravidiel UCI môže nariadiť, že príslušná 
národná federácia bude  pozbavená svojho práva registrovať UCI  cestné 
tímy na obdobie, ktoré sama určí. 

(text upravený 1.05.17) 

§ 4   Povinnosti národnej federácie voči kontinentálnej konfederácii 

2.17.041 Na požiadanie jej kontinentálnej konfederácie musí národný zväz poskytnúť 
zoznam tímov, ktoré zamýšľa zaregistrovať ako kontinentálne tímy UCI a tímy 
UCI žien pre nasledujúci rok a/alebo kópiu kompletnej registračnej 
dokumentácie vrátane zmlúv členov tímu, poistky, finančnú dokumentáciu 
a všetky ostatné dokumenty. 

Takéto informácie sa poskytujú iba pre informácie kontinentálnych 
konfederácií a národná federácia zostáva zodpovedná za dodržiavanie 
regulačných a vnútroštátnych predpisov právne požiadavky, ako aj všetky 
platné termíny týkajúce sa registrácie UCI kontinentálnych tímov a ženských 
UCI tímov. 

(text upravený 1.09.17) 
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Kapitola XVIII UCI ProSeries Muži Elite 
(Kapitola zavedená 1.01.20) 
 

2.18.001 UCI ProSeries je séria cestných cyklistických podujatí, na ktorých sa zúčastňujú 
UCI registrované tímy a národné tímy. 
 

2.18.002 UCI je výhradným vlastníkom predpisov, značky, loga a všetkých ďalších 
prvkov týkajúcich sa UCI ProSeries. 

 

§ 1   Podujatia UCI ProSeries 
 
2.18.003 Podujatia UCI ProSeries zaregistruje výkonný výbor UCI v kalendári UCI 

ProSeries - neoddeliteľnej súčasti medzinárodného kalendára UCI. 
 
2.18.004 Podujatia, ktoré sa uchádzajú o registráciu v kalendári UCI ProSeries, musia 

byť v súlade s registračným postupom stanoveným v tejto kapitole. 
 
2.18.005 Žiadosť o registráciu znamená, že žiadateľ prijíma pravidlá a podmienky, 

ktorými sa spravuje UCI ProSeries, ako aj nariadenia UCI všeobecne. 
 

§ 2   Kalendár UCI ProSeries 
 

Kritériá pre zostavenie kalendára 
2.18.006 Kalendár UCI ProSeries zostavuje každý rok Výkonný výbor UCI na základe 

nasledujúcich kritérií, ktoré sa budú uplatňovať od sezóny 2021: 
 
Počet pretekových dní v kalendári UCI ProSeries 
V kalendári UCI ProSeries nesmie byť viac ako 190 dní pretekov. 
Počet pretekových dní na kontinente 
Počet pretekových dní na kontinente nesmie prekročiť 15% z celkového počtu 
pretekových dní na kontinente v cestnom medzinárodnom kalendári 
(podujatia ME a MU). 
 
Kontinent, ktorého celkový počet pretekových dní na UCI ProSeries prekročí 
uvedený limit, nebude môcť zaregistrovať ďalšie podujatie do kalendára UCI 
ProSeries. 
 
Počet pretekových dní na krajinu 
Počet pretekových dní na krajinu nesmie prekročiť 15% z celkového počtu dní 
pretekov v krajine v cestnom medzinárodnom kalendári (podujatia ME a MU) 
s absolútnym maximom 10 jednodňových podujatí a 3 etapových pretekov. 
 
Krajina, ktorej celkový počet pretekových dní na UCI ProSeries prekročí 
uvedený limit, nebude môcť zaregistrovať ďalšie podujatie do kalendára UCI 
ProSeries. 
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Zásady kalendára 
Nové podujatie nebude v kalendári prijaté, ak sa prekrýva s viac ako tromi 
ďalšími podujatiami UCI ProSeries alebo UCI WorldTour. 
 
Podujatia UCI ProSeries sa nesmú umiestňovať do kalendára medzi koncom 
sezóny, ako je definované v článku 2.1.001, a 15. januárom nasledujúceho 
roka. 
 
Kritériá pre zaradenie podujatia do kalendára UCI ProSeries 

2.18.007 Výkonný výbor UCI vezme do úvahy tieto výberové kritériá, keď: prijme alebo 
zamietne žiadosť o registráciu; odobratie registrácie; predloženie registrácie s 
ohľadom na podmienky a / alebo opatrenia, ktoré sa považujú za vhodné; 
alebo skrátenie trvania podujatia: 
1. športová úroveň podľa štartových listín dvoch predchádzajúcich ročníkov 

pred podaním žiadosti o registráciu, minimálne s týmito úrovňami účasti: 
 

 2019 2020 2021 2022 a 
nasledujúce 

Podujatia v Európe 

Minimálny počet UCI WorldTeams na 
štarte v príslušnom roku 

- 3 3 4 

Minimálny počet UCI WorldTeams 
a UCI ProTeams na štarte v 
príslušnom roku 

10 11 12 13 

Podujatia mimo Európu 

Minimálny počet UCI WorldTeams na 
štarte v príslušnom roku 

- - 1 3 

Minimálny počet UCI WorldTeams 
a UCI ProTeams na štarte v 
príslušnom roku 

6 6 8 10 

 

2. formát, štruktúra a povaha podujatia, prispievajúca k imidžu UCI ProSeries 
elite podujatí; 

3. športové ambície a súvislosti podujatia v kalendári UCI ProSeries; 
4. kvalita organizácie podujatia, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť pretekárov, 

účastníkov pretekov a divákov; 
5. technická kvalita TV produkcie a dodržiavanie UCI príručky pre TV 

produkciu; 
6. živé medzinárodné televízne vysielanie podujatia v najmenej desiatich 

krajinách a živé televízne vysielanie podujatia v krajine usporiadateľa; 
7. dodržiavanie pravidiel UCI a iných použiteľných predpisov; 
8. rešpektovanie organizačných príručiek, špecifikácií alebo usmernení 

vydaných UCI; 
9. dodržiavanie zmluvných, právnych a regulačných povinností; 

10. dodržiavanie finančných náležitostí zverejňovaných UCI; 
11. absencia pokusov o porušenie alebo obídenie povinností; 
12. rešpektovanie športovej etiky; 
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13. absencia akýchkoľvek iných prvkov, ktoré by mohli poškodiť imidž UCI 
ProSeries, UCI alebo cyklistického športu všeobecne. 

 
Kritériá oprávnenosti na predloženie žiadosti o registráciu v kalendári UCI 
ProSeries, ktoré sú definované vyššie, môže v prípade potreby upraviť výkonný 
výbor UCI. 
 
Výkonný výbor UCI môže tiež zohľadniť uznané skutočnosti. 

(text upravený 12.06.20). 
 
Pred registráciou do kalendára UCI ProSeries 

2.18.008 Subjekt, ktorý žiada o registráciu podujatia do kalendára UCI ProSeries, musí 
byť vlastníkom podujatia UCI WorldTour, UCI ProSeries alebo triedy 1, ktorá 
sa konala v roku predchádzajúcom prvému roku registrácie. 

Výkonný výbor UCI môže udeliť výnimku z tohto pravidla na základe 
odôvodnenej žiadosti a uznania strategického významu pre rozvoj cyklistiky. 

2.18.009 Skutočnosť, že sa žiada o registráciu v kalendári UCI ProSeries, znamená, že 
vlastník podujatia sa podrobí predpisom UCI od doručenia žiadosti až do 
konca obdobia registrácie. 

Vlastník podujatia nesie plnú zodpovednosť za svoje podujatie v súvislosti s 
predpismi UCI a voči UCI. 

2.18.010 Registrácia sa udeľuje pre konkrétne podujatie. Registráciou nie sú dotknuté 
práva vlastníka podujatia na vlastníctvo podujatia bez toho, aby boli dotknuté 
povinnosti vyplývajúce z predpisov UCI. 

2.18.011 Žiadateľ predloží svoju žiadosť o registráciu vyplnením dokumentácie k 
registrácii, ktorú každoročne zostavuje výkonný výbor UCI, vrátane všetkých 
informácií a iných dokumentov, ktoré vyžaduje výkonný výbor UCI. 

2.18.012 Termín na predloženie žiadostí o registráciu je 1. júl. 

2.18.013 Výkonný výbor UCI nie je povinný skúmať žiadosti zaslané UCI po tomto 
termíne. 

Registrácia do kalendára UCI ProSeries 
2.18.014 Výkonný výbor UCI preskúma žiadosť o registráciu na základe dokumentácie 

k registrácii, ktorá obsahuje tieto prvky: 

1. Formulár žiadosti o registráciu a rôzne prílohy; 
2. Stanovisko UCI a / alebo akéhokoľvek subjektu zodpovedného za skúmanie 

žiadostí; 
3. Akýkoľvek iný dokument alebo informácie potrebné na vyhodnotenie 

žiadosti zo strany UCI, výkonného výboru UCI alebo iného subjektu 
zodpovedného za posudzovanie žiadostí. 
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Výkonný výbor UCI podľa vlastného uváženia rozhodne, či sa od žiadateľa 
požadujú ďalšie dokumenty a informácie. V takom prípade stanoví výkonný 
výbor UCI príslušné termíny a môže predvolať žiadateľa na vypočutie. 

2.18.015 Spis sa vyhotoví vo francúzskom alebo anglickom jazyku. K dokumentom 
tretích strán, ktoré sú napísané v inom jazyku, sa musí priložiť preklad do 
jazyka dokumentácie. 

Žiadateľ je výlučne zodpovedný za kvalitu a úplnosť dokumentácie. Žiadateľ 
nemôže najmä tvrdiť, že UCI nepožiadalo o informácie alebo dokumenty 
alebo že nebol upovedomený o nedostatkoch alebo iných prvkoch, ktoré by 
mohli byť negatívne posúdené pri posudzovaní žiadosti výkonným výborom 
UCI. 

2.18.016 Pred vypracovaním kalendára UCI ProSeries na nasledujúcu sezónu musí UCI 
zaslať svoje stanovisko alebo správu výkonnému výboru UCI. 

UCI môže predložiť doplňujúce stanoviská, ak žiadateľ do svojej 
dokumentácie pridá nové prvky alebo ak sa dozvie o nových prvkoch iným 
spôsobom. 

2.18.017 Pokiaľ ide o registráciu podujatí do kalendára UCI ProSeries, výkonný výbor 
UCI prijíma rozhodnutia o udelení, zrušení a akýchkoľvek ďalších opatreniach 
stanovených v predpisch. 

Spravidla sa všetky rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o registráciu v kalendári 
UCI ProSeries vydávajú súčasne a žiadateľom sa oznamujú čo najskôr. 

Výkonný výbor UCI môže tiež rozhodnúť o žiadostiach o registráciu v 
kalendári UCI ProSeries individuálne alebo odložiť hodnotenie určitých 
žiadostí, ak sa to považuje za vhodné, najmä ak sa od žiadateľa alebo UCI 
vyžadujú ďalšie dokumenty. 

2.18.018 Rozhodnutia výkonného výboru UCI týkajúce sa žiadostí o registráciu v 
kalendári UCI ProSeries sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať. 

Kalendárne poplatky 
2.18.019 Ročný kalendárny poplatok za podujatia UCI ProSeries sa platí na bankový 

účet UCI najneskôr do 1. septembra roku, ktorý predchádza roku registrácie 
podujatia. 

2.18.020 Výšku poplatku stanoví výkonný výbor UCI a uverejní sa v dokumente o 
finančných náležitostiach. 

2.18.021 Ak poplatok na účet UCI nebude pripísaný do 1. septembra, registrácia v 
kalendári UCI ProSeries je bez ďalšieho upozornenia pozastavená a podujatie 
nie je zverejnené v medzinárodnom kalendári UCI. 

Ďalej bude splatná pokuta vo výške 5 000 CHF, ako aj pokuta vo výške 100 
CHF za každý deň omeškania. 
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Trvanie registrácie 
2.18.022 Kalendár UCI ProSeries pozostáva z troch sezón, ktoré sa začínajú cyklom 

2020-2022. Podujatia sa registrujú na jednu až tri sezóny v závislosti od ich 
zaradenia do prebiehajúceho cyklu. 

Podmienená registrácia 
2.18.023 Výkonný výbor UCI sa môže rozhodnúť zaregistrovať udalosť do kalendára 

UCI ProSeries za určitých podmienok. 

Ak organizátor nedodrží podmienky stanovené výkonným výborom UCI, 
podujatie nebude zaregistrovaná v kalendári UCI ProSeries na nasledujúcu 
sezónu. 

2.18.024 Vlastník podujatia, na ktoré sa končí registrácia v kalendári UCI ProSeries, 
môže požiadať o registráciu do ďalšieho trojročného cyklu podľa rovnakého 
postupu, aký sa použil pre pôvodnú prihlášku. 

Ročné hodnotenie podujatí 
2.18.025 UCI hodnotí podujatia UCI ProSeries v súlade s kritériami definovanými v 

článku 2.18.007. Bez toho, aby boli dotknuté sankcie stanovené nariadeniami 
UCI, najmä odsek 2 kapitoly XII časti 2, môže výkonný výbor UCI zrušiť 
registráciu podujatiu z kalendára UCI ProSeries v prípade závažného zlyhania 
v súvislosti s jedným kritérií definovaných v článku 2.18.007. 

Hodnotenie podujatia na konci registračného obdobia 
2.18.026 UCI hodnotí podujatia UCI ProSeries počas obdobia registrácie v súlade s 

kritériami definovanými v článku 2.18.007 s cieľom obnoviť registráciu. 

2.18.027 Po dokončení hodnotenia podujatia UCI ProSeries sa výkonnému výboru UCI 
odošle kópia záverečnej hodnotiacej správy. 

Skončenie platnosti registrácie 
2.18.028 Registrácia automaticky skončí na konci cyklu, pre ktorý bola registrácia 

udelená. 

2.18.029 Registrácia do kalendára UCI ProSeries sa ukončí predčasne v týchto 
prípadoch: 
1. Zrušenie registrácie na žiadosť vlastníka podujatia; 
2. Zrušenie registrácie po vyhlásení konkurzu vlastníka podujatia alebo 

povinná likvidácia alebo pozastavenie činnosti vlastníka alebo akékoľvek 
iné opatrenie, ktorým sa končí možnosť využívať status podujatia UCI 
ProSeries; 

3. Zrušenie registrácie podujatia do kalendára UCI ProSeries výkonným 
výborom UCI v súlade s článkom 2.18.025. 

 
2.18.030 V prípade skončenia alebo zrušenia registrácie nebude vyplatená žiadna 

kompenzácia. Akékoľvek dlžné sumy zostávajú splatné a nepodliehajú 
kompenzácii. 
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Vlastníctvo práv a povinností súvisiacich s registráciou podujatí v kalendári 
UCI ProSeries 

2.18.031 Vlastník podujatia je zodpovedný za odoslanie žiadosti o registráciu podujatia 
v kalendári UCI ProSeries. 

2.18.032 Ak vlastník podujatia nie je skutočným organizátorom podujatia, vlastník 
podujatia o tom informuje UCI a uvedie presnú totožnosť skutočného 
organizátora alebo akéhokoľvek sprostredkovateľa vo svojej žiadosti o 
registráciu. 

2.18.033 Vlastník podujatia, skutočný organizátor a prípadne každý ďalší 
sprostredkovateľ zodpovedajú spoločne a nerozdielne za všetky povinnosti 
vyplývajúce z registrácie vrátane dlhov opísaných v článku 1.2.032. K žiadosti 
o registráciu sa musí priložiť písomný záväzok. 

2.18.034 Ak sa skutočný organizátor podujatia zmení počas registračného obdobia, 
vlastník podujatia musí o tom informovať výkonný výbor UCI. 

2.18.035 Vlastník podujatia nemá mať priame ani nepriame spojenie s tímom 
zaregistrovaným v UCI. Vo výnimočných prípadoch, ktoré nespochybňujú 
integritu alebo športovú spravodlivosť podujatia, môže výkonný výbor UCI 
udeliť výnimku z tohto článku. 

2.18.036 V dokumente, ktorý sa pripojí k formuláru žiadosti o registráciu, žiadateľ 
potvrdí, že nemá žiadne priame ani nepriame väzby na tím zaregistrovaný v 
UCI a že v prípade akýchkoľvek priamych alebo nepriamych väzieb (vrátane, 
ak je to aplikovateľné, prostredníctvom sprostredkovateľa alebo skutočného 
organizátora) s tímom registrovaným v UCI, oznámi to. Tieto informácie 
musia byť poskytnuté výkonnému výboru UCI a aktualizované počas celého 
obdobia registrácie. 

2.18.037 V prípade, že existujú priame alebo nepriame väzby uvedené v článkoch 
2.18.179 alebo 2.18.180, výkonný výbor UCI a vlastník podujatia ich 
konzultujú, a ak to prichádza do úvahy, výkonný výbor UCI stanoví vlastníkovi 
podujatia termín na nápravu situácie. 

2.18.038 Ak sa výkonný výbor UCI dozvie prostredníctvom tretej strany, ktorá nie je 
vlastníkom podujatia, o existencii takých prepojení, ktoré sú opísané v 
článkoch 2.18.179 a 2.18.180, a ktoré výkonný výbor UCI nepovolil, každému 
subjektu zo zúčastnených strán bude uložená pokuta 10 000 CHF. Výkonný 
výbor UCI môže stanoviť lehotu na nápravu situácie. 

2.18.039 Ak sa situácia nenapraví v zmysle alebo v lehote stanovenej výkonným 
výborom UCI, alebo v prípade sporu o existencii zakázaného prepojenia alebo 
dosiahnutí nápravy, spor sa predloží disciplinárnej komisii UCI, na základe 
jednoduchej písomnej žiadosti, ktorú predkladá prezident výkonného výboru 
UCI alebo žiadateľ, ktorý je vlastníkom podujatia. Ak sa Disciplinárna komisia 
domnieva, že existuje spojenie, ktoré je zakázané podľa článkov 2.18.179 
alebo 2.18.180, môže podmieniť registráciu splnením podmienok a / alebo 
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opatrení, ktoré sa považujú za vhodné, môže zmeniť dobu registrácie alebo 
ju prípadne odmietnuť, ak je to vhodné, po poskytnutí lehoty na nápravu. 

Organizácia 
2.18.040 Vlastník podujatia musí organizovať podujatie každý rok postupne po celú 

dobu registrácie a prevziať všetky vzniknuté povinnosti. Vlastník podujatia 
musí dodržať dátumy stanovené v kalendári UCI ProSeries, ktorý každoročne 
stanovuje výkonný výbor UCI. 

2.18.041 Vlastník podujatia nemení formát, vzdialenosť ani povahu podujatia bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu výkonného výboru UCI. 

2.18.042 Vlastník podujatia udržiava odbornú úroveň, kvalitu a dobrú povesť 
podujatia. 

2.18.043 Vlastník podujatia organizuje podujatie v súlade s existujúcimi obvyklými 
normami stanovenými UCI a v súlade s organizačnými príručkami, 
usmerneniami a špecifikáciami pre organizátorov podujatia. 

Finančná transparentnosť 
2.18.044 Vlastník podujatia akceptuje princíp finančnej transparentnosti tým, že 

spontánne a komplexne informuje výkonný výbor UCI a poskytuje mu všetku 
užitočnú dokumentáciu a informácie v nasledujúcich prípadoch: 
1. ak vlastník podujatia má alebo predpokladá finančné ťažkosti vrátane 
najmä nezaplatenia dlhu v čase splatnosti, platobnej neschopnosti alebo 
rizika platobnej neschopnosti alebo významných zmien v ročnom rozpočte, 
pláne toku hotovosti alebo finančnom plánovaní; 
2. ak vznikne riziko, spor alebo iná okolnosť, ktorá pravdepodobne ohrozí 
finančnú rovnováhu vlastníka podujatia, skutočného organizátora alebo 
iného sprostredkovateľa; 
3. v prípade nesplnenia povinnosti vlastníka podujatia z akéhokoľvek dôvodu 
voči akémukoľvek veriteľovi tretej strany. 

Propagácia UCI ProSeries 
2.18.045 Vlastník podujatia propaguje UCI ProSeries v rámci svojho podujatia v súlade 

s vizuálnou identitou série, ako je definovaná v špecifikáciách série.  

2.18.046 Vlastník podujatia používa logo UCI ProSeries v súlade s grafickou chartou 
pripojenou k špecifikáciám série a musí rešpektovať podmienky a 
obmedzenia týkajúce sa používania loga a značky. Akákoľvek odchýlka od 
požiadaviek špecifikácií musí byť schválená riadiacim výborom UCI. 

2.18.047 Práva a povinnosti všetkých strán týkajúce sa propagácie UCI ProSeries sú 
definované v špecifikáciách série. 

Kontrola a sankcie 
2.18.048 Vlastník podujatia a každý držiteľ licencie poskytne UCI k svojej prvej 
žiadosti všetky dokumenty alebo informácie, ktoré sa považujú za užitočné na 
overenie dodržiavania predpisov, zmlúv, špecifikácií alebo právnych 
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predpisov. V prípade odmietnutia a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
článku 2.18.025 alebo iné následky, sa majiteľovi udalosti a / alebo držiteľovi 
licencie udelí pokuta v rozmedzí od 5 000 CHF do 10 000 CHF. 
 

Príloha A    Minimálne kritériá pre medzinárodné podujatia na ceste 
 

Medzinárodný 
kalendár 

Minimálne požiadavky 

  

Preteky Ženy Elite  

UCI Women’s 
WorldTour  

TV produkcia 
- Živé TV vysielanie minimálne 45 min. 
- Minimálna kvalita signálu 

História podujatia 
- Minulý rok : UCI ProSeries 
- Predminulý rok: trieda 1 

Ďalšie požiadavky 
- Minimálne 15 tímov na štarte 
- Dodržiavanie záväzkov z hľadiska vizuálnej identity „UCI“ 

UCI ProSeries  TV produkcia 
- Živé TV alebo internetové vysielanie alebo zostrih minimálne 20 

min. 
História podujatia 

- Minulý rok : UCI Women’s WorldTour alebo trieda 1 
Ďalšie požiadavky 

- Minimálne 15 tímov na štarte 
- Vyhodnotenie správy UCI komisára z minulého roku 
- Vyhodnotenie účasti v minulom roku 

Preteky triedy 1 TV produkcia 
- Minimálne 2 minúty zostrihu z pretekov alebo etapy, vysielaný 

aspoň na sociálnych sieťach 
História podujatia 

- Minulý rok: trieda 2 
- Minulý rok: organizovanie pretekov mužov minimálne v triede 1 

Ďalšie požiadavky 
- Minimálne 15 tímov na štarte 
- Vyhodnotenie správy UCI komisára z minulého roku 
- Vyhodnotenie účasti v minulom roku 

 

(text zavedený 23.10.19) 
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Príloha B   Protokol pre rokovania týkajúce sa extrémneho počasia 
a bezpečnosti pretekárov počas pretekov 

 

Pracovná skupina zložená zo zástupcov UCI, pretekárov (CPA), tímov  (AIGCP)  a  
usporiadateľov   (AIOCC)  sa  dohodli  na  postupoch    v prípade extrémnych 
poveternostných podmienok, alebo obáv alebo nehôd týkajúcich sa bezpečnosti 
pretekárov počas pretekov. 

Skupina považuje bezpečnosť a zdravie pretekárov za absolútnu prioritu. 
 

Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou pravidiel UCI a je uplatňovaný v súlade s 
článkom 2.2.029a ods.  
 
Zvolanie stretnutia 
Stretnutie sa zvoláva na žiadosť ktorejkoľvek z menovaných strán (pozri časť „Delegácia 
zástupcov“ nižšie) alebo UCI prostredníctvom prezidenta rozhodcovského zboru. 

 

Stretnutie 
Stretnutie sa má konať vo vhodnom prostredí a formálnym spôsobom. Účastníci sa 
zapájajú v konštruktívnom duchu a počúvajú názory ostatných, pričom využívajú zdravý 
rozum, berúc do úvahy záujmy všetkých zainteresovaných strán a snažia sa chrániť 
dobrý imidž cyklistického športu. 

Hlavný rozhodca z rokovania vypracuje stručný prehľad a zašle ho na UCI spolu so 
správou o pretekoch. 

Problémy 
Protokol zahŕňa povinné zvolanie stretnutia zainteresovaných strán (pozri časť 
„Delegácia zástupcov“ nižšie) keď sa pred štartom etapy alebo pretekov očakávajú 
extrémne poveternostné podmienky. 
K extrémnym poveternostným podmienkam, ktoré by mohli viesť k tomuto stretnutiu, 
patria: 

1. Mrznúci dážď 
2. Nahromadený sneh na ceste 
3. Silný vietor 
4. Extrémne teploty 
5. Zlá viditeľnosť 
6. Znečistenie ovzdušia 

 
problémy týkajúce sa priebehu alebo organizácie pretekov alebo etapy predstavujúce 
riziko pre bezpečnosť pretekárov. Nasledujúce otázky môžu viesť k zvolaniu schôdze: 
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1. Problémy týkajúce sa bezpečnosti trate (povrchy, prekážky, ochranné opatrenia a 
bariéry, značenie, osvetlenie, zjazdy, úzke cesty, mosty atď.), 

2. Vniknutie vozidiel alebo jednotlivcov na trať, 
3. Konkrétne problémy v posledných kilometroch pretekov (šírka cesty, ochranné 

opatrenia a bariéry, záverečné zákruty, umiestnenie fotografov atď.), 
4. Neschopnosť ovládať divákov (správanie, zvládanie davu, dymovnice atď.), 
5. Problémy týkajúce sa pohybu vozidiel v zostave pretekov. 
 
V závislosti na problémoch, ktoré sa vyskytli, a po rokovaní menovaných strán, môžu sa 
v nastávajúcich pretekoch alebo etapách urobiť nasledujúce opatrenia: 

1. Žiadne opatrenia 
2. Zmena miesta alebo času štartu alebo cieľa  
3. Zmena trate pretekov alebo neutralizácia úseku trate 
4. Posilnenie bezpečnostných opatrení pre trať a organizáciu, 
5. Akékoľvek iné nápravné opatrenie alebo opatrenie prijaté zúčastnenými stranami v 

súlade s pravidlami UCI, 
6. Zrušenie etapy / pretekov 

 
Ak zainteresované strany nemôžu dosiahnuť konsenzus do konca zasadnutia, 
organizátor po dohode s prezidentom rozhodcovského zboru rozhodne o opatreniach, 
ktoré sa majú podniknúť. 

Ak je to možné v medziach zákonov krajiny, v ktorej sa podujatie koná, rozhodnutie sa 
musí prijať a potvrdiť ráno pred pretekmi (alebo príslušnej etapy) a v každom prípade 
pred štartom. 

Delegácia zástupcov 
Na stretnutí zainteresovaných strán sa zúčastňujú títo účastníci: 

 
- Prezident rozhodcovského zboru; 
- Zástupcovia organizátora: 

o Riaditeľ pretekov alebo ním delegovaný zástupca; 
o Lekár pretekov; 
o Zástupca pre bezpečnosť pretekov. 

- Zástupca tímov delegovaný AIGCP zo športových riaditeľov zúčastnených na 
pretekoch1; 

- Zástupca pretekárov delegovaný (CPA)2 

1 Zástupca tímov delegovaný AIGCP sa sám predstaví hlavnému rozhodcovi najneskôr 
pred začiatkom porady vedúcich tímov. Ak zástupca tímov nebol určený AIGCP, 
zástupca tímov bude určený počas porady vedúcich tímov. 

 
2 Zástupca pretekárov delegovaný CPA sa sám predstaví hlavnému rozhodcovi 
najneskôr pred začiatkom porady vedúcich tímov. Ak zástupca pretekárov nebol 
určený AIGCP, zástupca pretekárov bude určený hlavným rozhodcom (so súhlasom 
dotknutého pretekára). 
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Zástupca pretekárov aj zástupca tímov musia byť prítomní počas celej doby pretekov, 
aby mali možnosť zúčastniť sa stretnutia osobne. 
 
Zástupcovia konajú v spoločnom záujme strán, ktoré zastupujú. Pred prijatím 
stanoviska sa zástupcovia poradia s dostatočným počtom strán, ktoré zastupujú a 
ktoré môžu mať protichodné názory alebo záujmy. Na základe svojich skúseností 
predkladajú odporúčania, stanoviská a návrhy. 
 

Zodpovednosť 
Postupmi uvedenými v tomto dokumente nie je dotknutá zodpovednosť organizátora 
ustanovenú v článkoch 1.2.032 a 1.2.035 pravidiel UCI. 

 
(text upravený 3.06.16; 1.01.18; 11.02.20). 

 

Príloha C   Pravidlá pre Agentov pretekárov 

Príloha nie je preložená do slovenského jazyka, originálna verzia je 
súčasťou pravidiel pre cestu zverejnených na webových stránkach 
UCI. 
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Tretí Diel  DOPLNOK ustanovení SZC k Pravidlám UCI 

Časť 2.  CESTA 

§ 1    Zmeny a úpravy voči pravidlám UCI 

2.2.003n  Počet   štartujúcich   pretekárov   v tíme   na   pretekoch   zaradených   do 
kalendára SZC nie je limitovaný. 

2.2.004n  Prihlasovanie na preteky je cez on-line prihlasovací formulár, ktorý je 
dostupný na webe SZC. 

  Za vopred neprihlásených cyklistov/cyklistky platia kluby(jednotlivci) 
trojnásobok štartovného danej kategórie(Finančné náležitosti SZC).  

    Kluby/jednotlivci platia štartovné za všetkých prihlásených 
cyklistov/cyklistky, aj keď nebudú zaregistrovaní v kancelárii pretekov. 

 (text upravený 1.1.19) 

2.2.012n  Propozície pretekov SZC musia obsahovať minimálne nasledovné  detaily 
o organizácií pretekov: 

•  Špecifické pravidlá podujatia, záleží na type pretekov, musia obsahovať 
nasledovné: 

−    Skutočnosti, že preteky budú usporiadané podľa pravidiel SZC 

−    Vyhlásenie, že iba tabuľka trestov SZC sa bude aplikovať ; 

−    Kategória pretekárov; 

−    Otváracie hodiny kancelárie pretekov; 

−    Miesto a čas pre potvrdenie štartujúcich a výdaj štartových čísel; 

−    Presné miesto kancelárie pretekov 

−    Doplnkové klasifikácie vrátane všetkých požadovaných informácií; 

−    Ceny udeľované pre všetky klasifikácie; 

−    Všetky časové bonifikácie; 

−    Časový limit pretekov; 

−    Postup pri vyhlasovaní výsledkov; 

−    Prítomnosť neutrálnych vozidiel alebo motoriek 

−    Občerstvovanie počas časoviek alebo etáp a príslušné postupy; 

−    Kritéria za účelom určenia poradia štartu časovky alebo prológu; 
kritéria pre časovku družstiev; každý tím má určiť poradie štartu 
svojich pretekárov; 

•  Popis a profil pretekov alebo etáp, vzdialenosti, občerstvovacie zóny, 
prípadne okruhy; 

•  Prekážky  na  pretekoch  (tunely,  železničné  priecestia,  nebezpečné 
úseky, atď.); 
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•  Rýchlostné prémie, horské a špeciálne prémie; 

•  Presné miesto štartu a cieľa; 

•  Zoznam nemocníc, ktoré boli kontaktované organizátorom za účelom 
prijatia zranených pretekárov; 

•  Meno, adresa a telefónne číslo riaditeľa pretekov a mená funkcionárov 

•  Pri   časovkách:  či   použitie   špeciálnych  časovkárskych  bicyklov   na 
etapách je zakázané. 

 

2.2.023n Obmedzenie  prevodov  v   kategóriách  mládeže  je   uvedené  v článku 
1.6.018. 

2.2.032n  Okrem  časoviek,  všetky  sprievodné  vozidlá  na  pretekoch  musia  mať 
maximálnu  výšku  1,66  m (bez strešného nosiča) a nesmú mať 
tmavé/prelepené sklá (cez auto musí byť vidieť).   Avšak,  po   zvážení  typu  
pretekov  a trate, rozhodcovský zbor môže povoliť jazdu v kolóne aj vyšším 
vozidlám a autám s tmavými/prelepenými sklami. Tieto vozidlá musia jazdiť 
na konci kolóny, aj keď im prislúcha lepšie umiestnenie. Vozidlá musia jazdiť 
na pravej strane vozovky. Všetky osoby  v  konvoji  pretekov, ktorí  sú vodičmi 
vozidiel, musia byť držiteľmi licencie, cyklisti predbiehajú autá z ľavej strany, 
autá sa pri tom uhýbajú ku kraju cesty. 

 (text upravený 1.1.19) 

2.2.039n    Akékoľvek porušenie ustanovení článku 2.2.032 môže viesť k okamžitému 
vylúčeniu z pretekov na základe rozhodnutia Rozhodcovského zboru. 
Odmietnutie opustiť preteky môže byť potrestané Disciplinárnou komisiou 
SZC. 

Či porušenie bolo potrestané Rozhodcovským zborom alebo nie, SZC môže 
predložiť túto záležitosť Disciplinárnej komisii SZC, ktorá môže uložiť 
pozastavenie  činnosti  až  na  jeden  rok,  ako  aj  pokutu  vo  výške  od  50 
do 2 500 EUR. 

(článok platný od 04.05.16). 

2.2.042n   Akékoľvek porušenie článku 2.2.041 SZC môže predložiť Disciplinárnej komisii 
SZC, ktorá môže uložiť pozastavenie činnosti až na jeden rok, ako aj pokutu 
vo výške od 50 do 2 500 EUR. 

(článok platný od 4.05.16). 

2.3.004n  Organizátor    pretekov    SZC    musí    minimálne    označiť    nasledujúce 
vzdialenosti od cieľovej pásky: 5, 3, 2 a 1 km. 

Organizátor musí taktiež označiť: 500 m, 300 m, 200 m, 100 m. 

2.3.005n  Na pretekoch SZC, posledný kilometer nemusí byť označený červeným 
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trojuholníkom. 

2.3.018n Na  pretekoch SZC, poradie tímových vozidiel je  určené podľa  článkov 
2.24.048 až 2.24.052. 
 

2.4.009n  Na majstrovstvách Slovenskej republiky v časovke jednotlivcov, poradie 
štartu je určené SZC. 

2.5.001n  Na  majstrovstvách  Slovenskej  republiky  v časovke  družstiev,  účasť  na 
pretekoch je určená podľa článkov 2.24.065 až 2.24.068. 

2.8.003n  Minimálna  výška  cien na individuálnych pretekoch SZC je uvedená vo 
Finančných náležitostiach SZC . 
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 Štvrtý Diel SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
Cestnej cyklistiky 

Kapitola I SLOVENSKÝ POHÁR 

§ 1  Všeobecné zásady 

2.24.001 SLOVENSKÝ POHÁR je dlhodobá súťaž v cestnej cyklistike, ktorú organizuje 
Slovenský zväz cyklistiky (ďalej "SZC") ako súťaž v Slovenskej republike. 

Súčasťou  Slovenského  pohára  sú  preteky  na  ceste,  kritéria,  časovky, 
etapové  preteky.   

(text upravený 1.1.18) 

2.24.002 Vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi podľa platných Športovo-technických 
Predpisov SZC, Šiesty Diel, Časť 1 Všeobecné Ustanovenia Cyklistiky (ďalej 
ŠTP SZC). Tento Súťažný poriadok (ďalej "SúP") upresňuje ŠTP SZC a je záväzný 
pre všetkých účastníkov (organizátorov, rozhodcov, trénerov, pretekárov, 
atď.). 

2.24.003 Technickým zabezpečením je poverený cyklistický oddiel (klub) na základe 
vlastnej požiadavky, ktorú vyhodnotila Športovo-technická komisia (ďalej 
"ŠTK SZC") a schválil Výkonný výbor SZC (ďalej "VV SZC"). 

Výsledky je povinný zaslať technický organizátor (ďalej "TO") v spolupráci s 
hlavným  rozhodcom najneskôr do  5  hodín  po  skončení  pretekov 
(kompletne zo všetkých etáp a kategórií), a to: 

−    Spracovateľovi Slovenského pohára v kategórii: 

•  Muži 

•  Mládež 

−    sekretariátu SZC 

−    spracovateľovi webu 

−   mediálnemu manažérovi SZC –odoslať aspoň rámcové výsledky  s  krátkou  

správou o priebehu pretekov, a to mailom, sms alebo telefonicky: 

2.24.004 Najmenej   4   týždne   pred   konaním   pretekov   je   TO   povinný   zaslať 
elektronickou  formou  návrh  rozpisu  pretekov  na     schválenie  ŠTK  SZC 
Cestnej Cyklistiky. 

Tento postup platí i pre verejné preteky, ktoré nie sú zaradené v SP. 
Nesplnenie   si   povinnosti   uvedenej   v hore   uvedenom   odstavci   bude 
sankcionované pokutou 20,- EUR. 
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2.24.005 Po  schválení rozpisu pretekov, poverený člen ŠTK  SZC  je  povinný tento 
rozpis uverejniť na internetovú stránku SZC, kde bude prístupný všetkým 
cyklistickým oddielom, klubom. 

Ďalej je povinný elektronickou poštou zaslať schválený rozpis pretekov 

koordinátorovi komisie rozhodcov SZC. Technický organizátor má právo 

navrhnúť s ohľadom na ekonomickú výhodnosť zloženie rozhodcovského 

zboru. Hlavného rozhodcu má výhradne právo delegovať KR SZC. 

2.24.006 SZC prispieva v rámci svojich možností na technické zabezpečenie M SR 
podľa kľúča, ktorý schvaľuje VV SZC. 

Ďalšie potrebné financie na krytie nákladov si zabezpečujú TO vlastnou 
aktivitou (sponzori, reklamy, vstupné, lotérie, a pod.). 

Komisia CC prispeje všetkým organizátorom pretekov SP CC zaplatením 
rozhodcov. 

2.24.007 Technický  organizátor  môže  od  štartujúcich,  vrátane  M  –  SR,  vyberať 
štartovné poplatky v najvyšších čiastkach uvedených vo Finančných 
náležitostiach SZC. 

2.24.008 V   prípade,   že   TO   nie   je   schopný   zorganizovať   preteky   z   rôznych 

objektívnych dôvodov, musí toto svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť 

Se  SZC  a  ŠTK  SZC  CC,  a  to  najneskôr  30  dní  pred  termínom  konania 

pretekov, pre neho najvýhodnejšou a najrýchlejšou formou. 
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§ 2  Cestná cyklistika 

I.    Vekové kategórie 

2.24.009 Vek pretekára sa určí ako rozdiel medzi rokom konania podujatia a rokom 
narodenia pretekára. 

Por. Veková kategória Vek 

1 muži A, Elite – (UCI tímy) 23 a viac 

2 muži B, Elite  23 a viac 

19-22 3 muži  U23 19-22 

4 ženy 19 a viac 

5 juniori, juniorky 17-18 

6 kadeti, kadetky 15-16 

7 starší žiaci 13-14 

8 žiačky (vrátane kategórie MINI) 14 a mladšie 

9 ml. žiaci (vrátane kategórie MINI) 12 a mladší 

10 masters A 30-39 

11 masters B 40-49 

12 masters C 50-59 

13 masters D 60-64 

14 masters E 65-69 

15 masters F 70-74 

16 masters G 75 a starší 

17 Ženy masters A 30-39 

18 Ženy masters B 40-49 

19 Ženy masters C 50 a staršie 

 
   (text upravený 1.01.18; 1.01.20) 

2.24.010 Na pretekoch SP CC v kategórii mužov môžu štartovať pretekári Masters s 
licenciou Masters a juniori bez „ostaršenia“. 

2.24.011 V prípade, že po uzatvorení prezentácie na cestných pretekoch a kritériách 
klesne počet štartujúcich juniorov pod 15 pretekárov, môžu juniori štartovať 
spolu s kadetmi na rovnako dlhej trati (každá kategória ide so svojimi 
predpísanými prevodmi). O zlúčení kategórií rozhodne rozhodcovský zbor 
spolu s riaditeľom pretekov. Toto rozhodnutie musí byť oznámené na porade 
s vedúcimi tímov. 
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Toto ustanovenie platí okrem Vybraných  podujatí (VP), kde štartujú juniori 
spoločne s mužmi. 

V cieli pretekov, výsledky budú spracované osobitne pre kadetov a osobitne 
pre  juniorov. V  takomto prípade je  výška  cien  pre  juniorov znížená na 
úroveň kadetov. 

Ženy a Juniorky štartujú v pretekoch jednotlivcov a kritériách spoločne 
s kategóriou Kadeti.  

Tieto ustanovenia sa nepoužijú na M SR kadetov. 

(text upravený 1.1.19) 

2.24.012 Pri Vybraných pretekoch SP mužov (označené v kalendári ako VP) budú 
juniori štartovať spoločne s  mužmi. V  cieli budú vyhodnotení spoločne.  

Budú vyhlásení najlepší piati juniori. Bodovanie do rebríčka SP juniorov 
prebehne tak, že sa juniorom započítajú body podľa bodovania juniorov. 
Zároveň však budú figurovať v rebríčku mužov podľa bodovania mužov (Viď 
tabuľka bodovanie SP mládeže a SP mužov). V prípade, že junior bude 
bodovať aj v súťaži tímov mužov, jeho body sa tímu započítajú. 

(text upravený 1.1.19) 

2.24.013 Organizovanie ostatných verejných pretekov sa riadi sa riadi podľa Časti 1 – 
Všeobecné ustanovenia Cyklistiky a Časti 2 – Cesta. 

II.   Prevody 

2.24.014 Obmedzenia prevodov mládeže je uvedené v článku 1.6.019. 

V prípade štartu dievčat s mladšími chlapcami, dievčatá budú používať svoje 
prevody. 

2.24.015 Za    obmedzenie   prevodov   sa    považuje       výhradne   len    demontáž 
nepovolených pastorkov resp. prevodníkov (nestačí len zablokovanie 
meničov prevodov). 

2.24.016 Juniorom, pri spoločných pretekoch s kategóriou Muži je povolený štart bez 
obmedzenia prevodov. 

(text upravený 1.1.18)  

2.24.017 Kadetky  a  žiačky  majú  spoločný  štart  s  chlapcami  o  kategóriu  nižšie 
(mladší  žiaci  -  žiačky,  starší  žiaci  -  kadetky),  ženy  a  juniorky  štartujú s 
kategóriou kadeti. 

V takýchto prípadoch kategória dievčat používa svoje prevody, bez ohľadu na 
kategóriu chlapcov, s ktorou štartujú. Kontrola správnosti blokovania 
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prevodov bude  vykonávaná do  minúty  po  dojazde pretekárky do  cieľa, 
alebo aj pred štartom pretekov. 

2.24.018a Pri  časovkách jednotlivcov a  družstiev  pre  žiacke  kategórie  a  kategóriu 
kadetov a kadetiek je povolené používať len kolesá s výpletom minimálne 
16 špíc. Ostatné doplnky podľa predpisov a pravidiel SZC a UCI. 
Juniori, juniorky a ženy, pokiaľ štartujú samostatne môžu používať všetky 
UCI schválené časovkárske doplnky. 

(text upravený 1.1.18) 

2.24.018b  Používanie kotúčových bŕzd je polené pre všetky kategórie. 

(text upravený 1.1.19) 

Meranie prevodov 

2.24.019 Každý  pretekár,  ktorý  sa  umiestni  do  piateho  miesta  má  povinnosť do 
minúty po dojazde sa automaticky hlásiť určenému rozhodcovi na cieľovej 
páske na meranie prevodov. (Ak si pretekár nie je istý umiestnením, dostaví 
sa na meranie prevodov preventívne a riadi sa pokynmi rozhodcu. 

Ak sa pretekár do stanovenej lehoty na meranie prevodov automaticky 
nedostaví, alebo jeho prevody nebudú v poriadku, bude diskvalifikovaný a 
rozhodca môže rozhodnúť o ďalšom treste (finančná pokuta). Toto 
ustanovenie sa týka aj dievčat, ktoré štartujú s mladšími chlapcami. Rozhodca 
má právo merať prevody preventívne kedykoľvek, vybraným pretekárom    aj    
pred    štartom    pretekov,    resp.    po    cieli    pretekov. 

III.  Čísla 

2.24.020 Na  všetkých pretekoch počas roka  2020 bude  mať  pretekár    pridelené 
celoročné štartové čísla, okrem kategórie Muži, ktoré získa pri prezentácii na 
1. pretekoch Slovenského pohára a je povinný ho nosiť na všetkých 
pretekoch na ceste. 

Pretekári resp. kluby môžu získať štartové číslo aj počas roka na každých 
pretekoch SP. 

2.24.021 Pri spoločnom štarte juniorov a kadetov rozhodne hlavný rozhodca, či pôjdu 
juniori so svojimi pridelenými číslami, alebo je potrebné im dať dočasné 
čísla z kadetskej sady. 

2.24.022. Muži a zahraniční pretekári pridelené čísla po pretekoch musia vrátiť. 

2.24.023 Štartová listina s pridelenými štartovými číslami bude vyvesená na stránke 
SZC. 

2.24.024 Štartové  čísla  budú  zdarma.  Pri  strate  štartového  čísla  bude  účtovaná 
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pokuta 10.- EUR.-. Po poslednom SP danej sezóny treba vrátiť štartové čísla, 
buď na mieste rozhodcom, alebo poslať poštou na adresu SZC. 

 (text upravený 1.1.18) 

2.24.025 Zmeny resp. straty štartového čísla je nutné nahlásiť mailom predsedovi 
ŠTK CC a spracovateľovi rebríčkov SP. 
 
IV.  Ceny 

2.24.026 V   jednotlivých   kategóriách   TO   je   povinný   udeliť   ceny   v   hotovosti 
v minimálnych výškach, ktoré sú uvedené vo Finančných náležitostiach SZC . 

 
2.24.027 V kategórii mužov sa ceny udeľujú v absolútnom poradí, t.j. bez ohľadu na 

to, akú licenciu má umiestnený pretekár (Elite, muži B, U23, masters alebo 
junior). 

2.24.028 Ďalšie ceny, resp. ceny vo vyššej hodnote, môže organizátor vyplatiť podľa 
vlastných možností. 

2.24.029 V pretekoch SP muži (okrem pretekov UCI) je povolený štart i všetkým 
držiteľom licencie Masters. 

2.24.030 V kategórii ml. žiaci, žiačky sa odporúčajú vecné ceny. 

2.24.031 Organizátor je povinný v prípade, že sa na štarte zúčastnia minimálne 3 
pretekárky  (žiačky, kadetky) aj v prípade, že súťažili  s  chlapcami,  vyhlásiť  
pri  záverečnom  ceremoniáli  aj  tieto samostatne. 

 V spoločnej kategórii žien a junioriek sa vyhlasujú prvé tri pretekárky 
v absolútnom poradí a samostatne najlepšie tri juniorky (to platí aj v prípade, 
že najlepšie juniorky budú v absolútnom poradí medzi prvými tromi 
pretekárkami). 

   (text upravený 1.1.19) 

V.   Kategórie 

2.24.032 Pokiaľ  nie  je  výslovne  v  propozíciách  napísané  inak,  na  pretekoch  SP 
štartujú tieto kategórie: 

−    mladší žiaci + žiačky 

−    starší žiaci + kadetky 

−    kadeti + ženy a juniorky 

−    juniori 

−    muži 

 
2.24.033 Pri Vybraných pretekoch štartujú muži a juniori spoločne. Pri spoločných 

štartoch chlapcov a dievčat sú obe kategórie vyhlasované aj bodované 
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samostatne.  Pri SP muži, okrem pretekov UCI a M SR, je možný štart aj 
držiteľom licencie masters. 

 (text upravený 1.1.20) 

VI.  Bodovanie 

2.24.034 Slovenský pohár - Muži Elite, Juniori, Kadeti, St.žiaci 

Bodovanie podľa nasledovnej tabuľky: 

Poradie 
M-SR 

p.j./časovka SP p.j. SP kritérium Etapa MSR 

  
SP Etapové 

preteky SP časovka SP čas.do vrchu 
v et. 
pret. čas. tímov* 

    
M-SR čas. do 

vrchu       

1 100 80 50 30 30 

2 80 65 40 20 20 

3 65 55 32 15 15 

4 55 47 26 10 10 

5 47 40 22 5 5 

6 40 36 19 2 2 

7 34 31 16 1 1 

8 29 27 13     

9 25 24 12     

10 22 21 11     

11 20 18 10     

12 18 16 9     

13 16 14 8     

14 14 13 7     

15 12 12 6     

16 10 10 5     

17 9 9 4     

18 8 8 3     

19 7 7 2     

20 6 6 1     

21 5 5    
22 4 4    
23 3 3    
24 2 2    
25 1 1    
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* - pre každého člena tímu, každý ďalší pretekár, ktorý dokončí preteky dostane 1 bod. 

  (text upravený 1.1.18) 

2.24.036 Slovenský pohár –Ženy a Juniorky, Juniorky, Kadetky, Žiačky, Ml.žiaci 

Poradie 
M-SR 

p.j./časovka SP p.j. SP kritérium Etapa M-SR  

  
SP Etapové 

preteky SP časovka 
SP čas.do 

vrchu 
v et. 
pret. 

čas. 
dvojíc* 

    
M-SR čas. do 

vrchu      

1 100 80 50 30 40 

2 80 65 40 20 30 

3 65 55 32 15 25 

4 55 47 26 10 20 

5 47 40 22 5 16 

6 40 36 19 2 12 

7 34 31 16 1 8 

8 29 27 13   5 

9 25 24 12   3 

10 22 21 11   2 

11 20 18 10   1 

12 18 16 9     

13 16 14 8     

14 14 13 7     

15 12 12 6     

16 10 10 5     

17 9 9 4     

18 8 8 3     

19 7 7 2     

20 6 6 1     

21 5 5    
22 4 4    
23 3 3    
24 2 2    
25 1 1    

   * - pre každého člena tímu, každý ďalší pretekár, ktorý dokončí preteky dostane 1 bod. 

(text upravený 1.1.18) 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 CESTA Strana 193 z 205 

2.24.035a Pri vybraných pretekoch bodujú Muži a Juniori do spoločného rebríčka 

a Juniori bodujú  aj samostatne do Juniorského rebríčka. Platí aj v prípade 

etapových pretekov, body v etapách sa prideľujú iba v spoločnom 

hodnotení etáp. 

2.24.035b Pri spoločných etapových pretekoch Juniorov a Kadetov bodujú samostatne 

v celkovom hodnotení. Body v etapách sa prideľujú iba v spoločnom 

hodnotení etáp. 

(text upravený 1.1.20) 

2.24.039 Ak sa na bodovaných miestach umiestnia zahraniční pretekári, tak za tieto 
miesta sa body prideľujú rovnako ako slovenským pretekárom. 

Rovnako aj zahraniční pretekári získavajú body do celkového poradia SP. Štart 
zahraničných pretekárov na pretekoch Majstrovstiev Slovenska nie je 
povolený. 

2.24.040 V   prípade   umiestnenia   viacerých   pretekárov   na   rovnakom   mieste 
(ex aequo) sa súčet bodov za tieto miesta rozdelí medzi nich aritmetickým 
priemerom s presnosťou na 1 celý bod. 

Ak príde do cieľa kompaktná skupina a rozhodcovia neurčia presné poradie 
všetkých jej členov (bez cieľovej kamery), nimi určené poradie na prvých 
miestach bude slúžiť iba na udelenie cien, body sa rozdelia aritmetickým 
priemerom všetkým členom tejto skupiny. 

 (text upravený 1.1.18) 

2.24.041 (článok zrušený 1.1.18) 

2.24.042 Dievčatá,  ktoré  súťažia  s   mladšími  chlapcami  (žiačky   -   mladší  žiaci, 
kadetky - starší žiaci, juniorky + ženy - kadeti) budú bodované samostatne 
podľa rovnakého kľúča ako kategória chlapcov, s ktorou pretekajú. 

Prvá získa body za  1.miesto, druhá za  2.miesto atď.  Tieto  tri  kategórie žiačky, 

kadetky, juniorky + ženy bodujú do súťaže tímov rovnako ako mladší žiaci, 

starší žiaci, kadeti a juniori. Započítajú sa každému tímu tri najlepšie pretekárky 

v každých pretekoch. 

2.24.043 Priebežné poradie SP bude aktualizované najneskôr vo štvrtok, nasledujúci po 
poslednom konanom kole SP. 

   (text upravený 1.1.18) 

2.24.044 V pretekoch, ktoré majú formu kritéria, sa boduje každý tretí okruh 5, 3, 2 a 1 
bod, každý prejazd 1 bod. Bodovanie v záverečnom okruhu 10, 6, 4 a 2 body. 
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V prípade rovnosti bodov a počtu odjazdených okruhov rozhoduje o poradí 
umiestnenie v záverečnom okruhu. 

Pretekári, ktorí zaostanú za hlavnou skupinou a budú vedúcou skupinou (min. 
5 pretekárov) dostihnutí, musia na pokyn rozhodcovského zboru z pretekov 
odstúpiť, neplatí to však v posledných piatich okruhoch pred  cieľom, ak  
hlavný rozhodca nerozhodne inak. 

Pretekári, ktorí budú rozhodcovským zborom z pretekov odvolaní, budú 

zaradení do výsledkov s počtom mínus kôl zodpovedajúcim počtu kôl 

zostávajúcich do konca pretekov v momente ich odvolania a v poradí podľa 

posledného prejazdu cieľovou páskou. 

V prípade, že v spoločnom štarte chlapcov a dievčat bude v štartovej listine 
minimálne 45 štartujúcich a z toho bude minimálne 10 dievčat, môže hlavný 
rozhodca po dohode s riaditeľom pretekov rozhodnúť o samostatných 
pretekoch týchto kategórií. Táto skutočnosť musí byť oznámená na porade 
vedúcich tímov. 

Každý pretekár je povinný min 15 min. pred štartom sa podpísať do 
štartového hárku. Na štart sa stavia až na vyzvanie rozhodcovským zborom. 

Do priestoru štartu môžu vstupovať len pretekári, ich doprovod sa môže 
pohybovať len pred štartovou páskou, za zábranami, alebo za posledným 
pretekárom na štarte. 

  (text upravený 1.1.20) 

2.24.045 V kategórii mužov sa do SP budú hodnotiť preteky označené v kalendári SZC 
ako SP. 

2.24.046 Víťazom Slovenského pohára v jednotlivých kategóriách sa stane pretekár, po 
odrátaní piatich najhorších výsledkov podľa počtu dosiahnutých bodov zo 
všetkých uskutočnených kôl SP (nie M SR), ktorého súčet bodov bude najvyšší. 

V prípade rovnosti bodov u viacerých pretekárov rozhodne o víťazovi 
Slovenského pohára väčší počet lepších umiestnení v jednotlivých kolách, 
následne väčší počet absolvovaných kôl. 

Ak by sa ani tak nedal určiť víťaz, tak sa pretekári o 1. miesto podelia (ex 
aequo). Na ďalších miestach sa v prípade rovnosti bodov o poradie delia 
vždy. 

Víťazi Slovenského pohára vo všetkých kategóriách jednotlivcov aj v súťaži 
klubov – mládež a klubov – muži budú ohodnotení pohárom. Poháre pre 
víťazov a slávnostné odovzdanie cien zabezpečí komisia CC na poslednom 
kole SP pre prvých troch v každej kategórii. 

(text upravený 1.1.20) 
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2.24.047 Do   hodnotenia  oddielov  (klubov)  sa   započítavajú  body   3   najlepších 
pretekárov klubu každej kategórie v každých pretekoch Slovenského Pohára.  
V rebríčku oddielov(klubov) budú uvedené len slovenské oddiely(kluby).  

  Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje: 
1.        vyšší počet lepších umiestnení na MSR 
2.        väčší počet pretekov, na ktorých klub bodoval 

 (text upravený 1.1.18) 

2.24.048 Bodované kategórie do SP sú nasledovné: 

−    mladší žiaci, 

−    žiačky, 

−    starší žiaci, 

−    kadetky, 

−    kadeti, 

−    ženy+ juniorky, 

−    juniorky, 

−    juniori, 

−    muži 

 (text upravený 1.1.18) 

VII. Mechanické vozidlá 

2.24.049 Podľa priebežných rebríčkov bude určované poradie mechanických vozidiel. 

Rozhoduje umiestnenie najlepšieho pretekára oddielu v príslušnej kategórii. 
Poradie mechanických áut v spoločných pretekoch chlapčenských 
a dievčenských kategórií sa budú vydávať striedavo podľa aktuálneho poradia 
jednotlivcov v SP : 1chlapci, 2dievčatá, 3chlapci, 4dievčatá....   V prípade, že 
jeden klub figuruje v oboch rebríčkoch, prideľuje sa iba jedno číslo mech. 
auta.   

V  1.  kole  Slovenského pohára  je  poradie  mechanických vozidiel určené 
podľa celkového poradia SP z minulého roka. 

Mechanické autá sa riadia aj pravidlami 2.2.032n a 2.2.039n, bez toho, aby 
boli dotknuté ostatné pravidlá týkajúce sa mechanických áut.  

(text upravený 1.1.18) 

2.24.050 Maximálny počet mechanických vozidiel na pretekoch SP je 15 v každej 
vekovej kategórií. 

Maximálny počet vozidiel na pretekoch VP je 20. 

2.24.051 Pri Vybraných pretekoch VP (spoločný štart mužov a juniorov) je možné len 
jedno mechanické vozidlo pre tím (v prípade, že má mužov aj juniorov). 
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2.24.052 Radenie mechanický vozidiel na pretekoch VP: 

• muži 

• juniori 

• muži 

• juniori 

• muži 

• juniori 

• atď. 

Radenie pokračuje až do maximálneho počtu 20 vozidiel s možnosťou vloženia   
zahraničných   tímov   od   šiesteho   miesta   na   návrh   hlavného rozhodcu. 

2.24.053 So  súhlasom hlavného rozhodcu je  možné  spájanie prihlásených tímov, 
alebo jednotlivcov k spoločnému zabezpečeniu pretekárov mechanickým 
vozidlom. 

§ 3  Záverečné ustanovenia 

2.24.054 Povinnosťou TO je najneskôr do 20 minút po skončení poslednej kategórie 
umiestniť na viditeľnom mieste (v kancelárii pretekov resp. v blízkosti cieľa) 
oficiálne poradie na miestach, za ktoré sa udeľujú body do SP vo všetkých 
kategóriách. 

Na tento účel postačuje i ručne písaná (čitateľná) listina, ktorá obsahuje 
štartovné číslo a poradie (nemusia byť uvedené mená a oddielová príslušnosť 
pretekárov) a podpis hl. rozhodcu i riaditeľa pretekov. 

Za správne poradie a urýchlené zverejnenie zodpovedá hlavný rozhodca. 

2.24.055 Riadiacim orgánom SP je ŠTK SZC Cestnej Cyklistiky. V prípadoch, ktoré nie 
sú detailne riešené v tomto SúP, rozhoduje predseda ŠTK SZC Cestnej 
Cyklistiky resp. ním poverený člen ŠTK SZC. 

2.24.056 Nosenie dresov na pretekoch zaradených do Slovenského pohára sa riadi 
podľa Časti 1 – Všeobecné ustanovenia Cyklistiky SZC, Sekcia 3: Športový 
úbor, najmä: 

−    Národné dresy: články 1.3.056 - 1.3.059 

−    Majstrovské dresy: články 1.3.068 - 1.3.069 
Nosenie majstrovských dresov nie je povinné pre kategórie Ml. žiaci, St. žiaci, 
Žiačky, Kadeti, Kadetky. 

Klubové majstrovské dresy schvaľuje ŠTK CC. 

2.24.057 Používanie  oblečenia  reprezentačných  družstiev  SR  je  prísne  zakázané. 

Takýto  priestupok  bude  trestaný  podľa  Tabuľky  trestov uvedenej 
v Pravidlách SZC Časť 2 – cesta, Kapitola XII. 
(text upravený 1.3.20) 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK01/2021 CESTA Strana 197 z 205 

2.24.058 Používanie plných prilieb je vo všetkých pretekoch a vekových kategóriách 
povinné. 

2.24.059 Pripomienky  a  návrhy  zmien  SúP  pre  nadchádzajúcu  sezónu  zasielajú 
oddiely (kluby) i  jednotlivci na  Se  SZC  najneskôr do  15.10.  v roku  pred 
nadchádzajúcou sezónou. 

Kandidatúry na usporiadanie jednotlivých kôl SP v nadchádzajúcej sezóne, 
vrátane M SR a žiadosti o zaradenie verejných pretekov do termínového 
kalendára  SZC,   je   potrebné  zaslať   najneskôr  do   31.10.   v roku   pred 
nadchádzajúcou sezónou. 

(text upravený 1.1.18) 
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Kapitola II MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 

2.24.060 Majstrovstvá   Slovenskej   republiky   v   cestných   pretekoch   jednotlivcov 
a časovkách v kategóriách Muži – Elite, Ženy Elite, Muži (U23), Juniori a 
Juniorky sa riadia výhradne pravidlami UCI. 

Ostatné kategórie sa riadia pravidlami SZC. 

Na Majstrovstvách SR nie je povolená účasť zahraničných pretekárov. 

(text upravený 1.1.18) 

2.24.061 Pre vyhodnotenie Majstrovstiev SR je nevyhnutná účasť aspoň 3 pretekárov 
(dvojíc, družstiev) z 2 rôznych klubov (platí pre všetky kategórie a disciplíny 
majstrovstiev na ceste, dráhe, MTB, BMX a v cyklokrose). 

2.24.062 Odporúčaná dĺžka pretekov v [km] pre Majstrovstvá Slovenskej republiky: 

 

Kategória 

Cestné 
preteky 

Časovka 
jednotlivcov 

Časovka 
družstiev 

Časovka 
do vrchu 

Muži Elite 170 – 250 40 – 50 45-70 min 8-15 

Muži U23 160 –190 30 – 40 45-70 min 8-15 

Ženy Elite 80 – 110 20 – 30 20 – 40* max 10 

Juniori 100 – 130 20 – 30         35 - 60 min 6-10 

Juniorky 70 – 90 max 15 15 – 30* max 7 

Kadeti 70 – 90 max 15 30 - 45 max 7 

Kadetky 40 – 50 max 12 10– 20* max 5  

Starší žiaci 40 – 60 max 12 20 - 35       max 5 

 
     Žiačky 20-35 5 - 10 10-20*       max 3 

 
Mladší žiaci 20-35 5 - 10  10–20*       max 3 

 
* časovka dvojíc 

(text upravený 1.1.18) 

2.24.063 O titul majstra SR v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom na ceste, 
v  intervalových  pretekoch  jednotlivcov  a družstiev  sa  súťaží  v jediných 
pretekoch. 

2.24.064 V  prípade  štartu  menej  ako  5  pretekárok  (družstiev)  v   jednotlivých 

kategóriách, budú spojené kategórie ženy a juniorky, kadetky a staršie žiačky.  

Dĺžka  trate  bude  podľa  vyššej  kategórie pri  zachovaní prevodov svojej 

kategórie. 

2.24.065 (článok zrušený k 1.1.18)  
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2.24.066 V kategórii Muži Elite, Juniori, Kadeti, Starší žiaci, v intervalových pretekoch 
družstiev  súťažia  štvorčlenné  družstvá,  ktoré  môžu  byť  zostavené 
minimálne z 3 pretekárov jedného klubu, ďalší pretekár môže byť doplnený 
z iného klubu. V rámci SP môže byť družstvo zložené minimálne z 2 pretekárov 
jedného klubu, ďalší pretekári môžu byť doplnení z iných klubov, alebo klubu. 
Tieto družstvá ale nebudú v rámci M-SR vyhodnotené ani ocenené, budú im 
však pridelené body do rebríčka SP podľa dosiahnutého umiestnenia. 

 (text upravený 1.1.18) 

2.24.067 Ženy Elite, Juniorky, Kadetky, Žiačky a Mladší žiaci o titul majstra SR na ceste 
pretekajú v časovke dvojíc. Súťaží sa v jediných pretekoch. 

 (text upravený 1.1.18) 

2.24.068 Dvojice musia byť zostavené z pretekárov jedného klubu. V rámci SP môže byť 
dvojica zložená z pretekárov rôznych klubov. Tieto dvojice ale nebudú v rámci 
M-SR vyhodnotené ani ocenené, budú im však pridelené body do rebríčka SP 
podľa dosiahnutého umiestnenia. 

(text upravený 1.1.18) 

2.24.069 Členovia  každej  dvojice  alebo  družstva  musia  štartovať  v  rovnakých 
dresoch. 
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Kapitola III KRITÉRIJNÁ LIGA 

Kapitola doplnená k 1.1.2018 

2.24.070 Kritérijná liga pozostáva z pretekov formy Kritérium organizovaných v rámci 
SP ako aj samostatných Kritérií v kalendári SZC zaradených do Kriterijnej 
ligy. 

Na tieto preteky sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako v článku 2.24.044. 

V prípade, že kategórie nespĺňajú podmienku rozdelenia chlapčenskej 
a dievčenskej kategórie, pretekajú tieto spoločne podľa článku 2.24.032. 

Preteky sa konajú na uzavretých okruhoch. 

Kategórie 

2.24.071 Bodované kategórie do KL sú nasledovné: 

−    mladší žiaci, 

−    žiačky, 

−    starší žiaci, 

−    kadetky, 

−    kadeti, 

−    ženy+ juniorky, 

−    juniori, 

−    muži, 

Organizátor môže usporiadať samostatné preteky pre kategóriu MINI, avšak 

tieto preteky nebudú bodované do KL. 

Bodovanie 

2.24.072 Bodovanie je pre všetky kategórie rovnaké: 

Poradie bodovanie 

1 50 

2 40 

3 32 

4 26 

5 22 

6 19 

7 16 

8 13 

9 12 

10 11 
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11 10 

12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 

Každý ďalší pretekár, ktorý preteky dokončí, získava 1 bod. 

2.24.073 Víťazom Kritérijnej ligy v jednotlivých kategóriách sa stane pretekár, ktorého 
súčet bodov bude najvyšší. 

V prípade rovnosti bodov u viacerých pretekárov rozhodne o víťazovi 
Kritérijnej ligy väčší počet lepších umiestnení v jednotlivých kolách, následne 
väčší počet absolvovaných kôl. 

Ak by sa ani tak nedal určiť víťaz, tak sa pretekári o 1. miesto podelia (ex 
aequo). Na ďalších miestach sa v prípade rovnosti bodov o poradie delia 
vždy. 

Po poslednom kole Kritérijnej ligy budú víťazi jednotlivých kategórií 
odmenení. 
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Kapitola IV RANKING/EXTRALIGA 2020 

Kapitola doplnená k 1.1.2018 

2.24.074 Pre potreby RD a CTM bude spracovaný aj rebríček mládeže, ktorý zahŕňa aj 

zahraničné preteky RD všetkých kategórií, ako aj štarty klubov v zahraničí. 

2.24.075 Ranking bude spracovávaný pre nasledovné kategórie: 

-Mladší žiaci 
-Žiačky 
-Starší žiaci 
- Kadetky 
-Kadeti 
-Juniorky 
-Juniori 
 

2.24.076 Preteky zaradené do rankingu: 

Mladší žiaci: SP, medzinárodné preteky po odsúhlasení subkomisiou 
mládeže, preteky jednotlivcov a časovky jednotlivcov národného pohára 
okolitých krajín(Česká Republika, Rakúsko, Poľsko), pokiaľ v rovnakom 
termíne nie je SP CC. 

Žiačky:  SP, medzinárodné preteky po odsúhlasení subkomisiou mládeže, 
preteky jednotlivcov a časovky jednotlivcov národného pohára okolitých 
krajín(Česká Republika, Rakúsko, Poľsko) ), pokiaľ v rovnakom termíne nie je 
SP CC. 

Starší žiaci: SP,  Malý Zavod Míru Lanškroun, medzinárodné preteky po 
odsúhlasení subkomisiou mládeže, preteky jednotlivcov a časovky 
jednotlivcov národného pohára okolitých krajín(Česká Republika, Rakúsko, 
Poľsko) ), pokiaľ v rovnakom termíne nie je SP CC. 

Kadetky:  SP,  Malý Zavod Míru Lanškroun,  EYOF, medzinárodné preteky po 
odsúhlasení subkomisiou mládeže, preteky jednotlivcov a časovky 
jednotlivcov národného pohára okolitých krajín(Česká Republika, Rakúsko, 
Poľsko) ), pokiaľ v rovnakom termíne nie je SP CC. 

Kadeti:  SP, Závod Míru Nejmladších Jevíčko, Radjugendtour Rakúsko, EYOF, 
medzinárodné preteky po odsúhlasení subkomisiou mládeže, preteky 
jednotlivcov a časovky jednotlivcov národného pohára okolitých 
krajín(Česká Republika, Rakúsko, Poľsko) ), pokiaľ v rovnakom termíne nie je 
SP CC. 

Juniorky: SP, Ncup, ME, MS, UCI preteky, medzinárodné preteky po 
odsúhlasení subkomisiou mládeže, preteky jednotlivcov a časovky 
jednotlivcov národného pohára okolitých krajín(Česká Republika, Rakúsko, 
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Poľsko) ), pokiaľ v rovnakom termíne nie je SP CC. 

Juniori:  SP, Ncup, ME, MS, UCI preteky, medzinárodné preteky po 
odsúhlasení subkomisiou mládeže, preteky jednotlivcov a časovky 
jednotlivcov národného pohára okolitých krajín(Česká Republika, Rakúsko, 
Poľsko) ), pokiaľ v rovnakom termíne nie je SP CC. 

Subkomisia mládeže môže doplniť do rebríčka ďalšie medzinárodné preteky 
na základe doloženia výsledkov pri splnení podmienok: účasť aspoň piatich 
krajín. 

2.24.077 Bodovanie pretekov zaradených do rankingu: 

Por. MS N cupy 
UCI 2.1./1.1. 

preteky/juniori* 
zahraničný 
pohár ** Etapa Etapa 

    
Radjugend 

tour 
medzinár.etap.preteky 

* p.j., č.j. v et. pret. 

v medzi-
národných 
et.pret.* 

   ME/EYOF 
Jevíčko/Lanškroun 

kadeti/st.žiaci 
p.j. medzi-
národný*  

Ncup/ 
Radjugendto

ur 
alebo UCI 

2.1. 

1 250 200 150 80 100 50 

2 230 180 130 65 80 40 

3 200 165 100 55 65 32 

4 180 155 80 47 55 26 

5 165 150 65 40 47 22 

6 155 145 55 36 40 19 

7 150 140 50 31 34 16 

8 145 135 45 27 29 13 

9 140 130 40 24 25 12 

10 135 125 35 21 22 11 

11 130 120 30 18  20 10 

12 125 115 25 16  18 9 

13 120 110 20 14  16 8 

14 115 105 18 13  14 7 

15 110 100 16 12  12 6 

16 105 95 14 10  10 5 

17 100 90 12 9  8 4 

18 95 85 10 8  6 3 

19 90 80 9 7  4 2 

20 85 75 8 6  3 1 

21 80 70 7 5   
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22 75 65 6 4   
23 70 60 5 3   
24 65 55 4 2   

25 60 50 3 1   

26 55 45     
27 50 40     
28 45 35     
29 40 30     
30 35 30     
31 30 25     
32 30 25     
33 30 25     
34 30 25     
35 30 25     
36 25 20     
37 25 20     
38 25 20     
39 25 20     
40 25 20     
41 20       
42 20       
43 20       
44 20       
45 20       
46 10       
47 10       
48 10       
49 10       

50 10       
+ 5 bodov každý kto dokončí ME alebo MS 
+3 body za každú dokončenú etapu v Ncup / Radjugentour 
+1 bod za každú dokončenú etapu v iných medzinárodných etap. Pretekoch alebo UCI 
pretekoch 2.1 alebo za dokončené preteky v zahraničnom pohári 

Je povinnosťou, trénerov/športových riaditeľov RD v prípade reprezentačných pretekov 
a klubových trénerov/športových riaditeľov v prípade klubových pretekov v zahraničí, 
zaslať výsledky daných pretekov  spracovateľovi rebríčka do 14 dní od ukončenia pretekov. 

*medzinárodné preteky nie sú súčasťou pohára krajiny, musia sa zúčastniť aspoň tímy z 5tich 
krajín. Treba doložiť výsledkami na schválenie subkomisii mládeže. 
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**v prípade nejasností rozhoduje o zaradení pretekov do rankingu Subkomisia mládeže CC. 

Body podľa tejto tabuľky sa pripočítajú k bodom zo Slovenského pohára. 

 

 


