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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 23.10.2019 

 
 

ČASŤ  2  CESTA 

 
Kapitola I KALENDÁR a ÚČASŤ NA PRETEKOCH 

 
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(4) 

- UCI zahraničné kontinent. tímy (max 2)(4) 

- Národné tímy krajiny organizátora 

 

 
1.1 
2.1 

- UCI WorldTeams (max 50%) 
- UCI ProTeams 
- UCI kontinentálne tímy 
- Národné tímy 
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1.2 
2.2 

- UCI ProTeams krajiny 
- zahraničné UCI ProTeams (max 2) 
- UCI kontinentálne tímy 
- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy 

 
 
 

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

 

 

 
 

MU 

 

 
 

1.2 
2.2 

- UCI ProTeams krajiny 
- UCI kontinentálne tímy 

- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy 
- Mix tímy 

Ncup 1.2 

Ncup 2.2 

- Národné tímy 

- Regionálne a klubové tímy (max 15%)(2) 

- Mix tímy 

 
 
 
 
 
 
 
 

ME 

 

1.Pro 
2.Pro 

- UCI WorldTeams (max 65%) 
- UCI ProTeams 
- UCI kontinentálne tímy(4) 

- Národné tímy 

1.1 
2.1 

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

1.2 
2.2 

- UCI ProTeams 
- UCI kontinentálne tímy 
- Národné tímy 
- Regionálne tímy a kluby 
- Africké mix tímy (1)

 

 

 
 
 
 

Women Elite 

 

 
 
 
 

WE 

 
1.WWT 
2.WWT 

- UCI Women´s WorldTeams (min 8) 
- UCI women´s continental teams 
- 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 
- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy(3) z krajiny 
organizátora (max 2) 
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1.1 
2.1 

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

- UCI women´s continental teams 
- Národné tímy(3)

 

- Regionálne tímy a kluby(3)
 

- Mix tímy 

WE 
WU 

1.2 
2.2 

- UCI Women´s WorldTeams (4) (3) 

- UCI women´s continental teams 
- Národné tímy(3)

 

- Regionálne tímy a kluby(3) 

- Mix tímy 

 

 
 

Men Juniors 

 

 
 

MJ 

1.Ncup 
2.Ncup 

- Národné tímy 
- Mix tímy 

1.1 
2.1 

- Národné tímy 
- Regionálne tímy a kluby 
- Mix tímy 

 
Women Junior 

 
WJ 

1.1 
2.1 

- Národné tímy 

- Regionálne tímy a kluby 
- Mix tímy WJ 1 

 

(1)iba pre UCI Africa Tour 
(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)Juniorky druhým rokom môžu byť členkou takéhoto tímu za podmienky, že 
majú autorizáciu od národnej federácie, ktorá ich licenciu vydala. 
(4)(3)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) Aby mohli pretekať na podujatiach UCI ProSeries, musia UCI kontinentálne 
tímy prispievať do programu boja proti dopingu v súvislosti s podujatiami UCI 
ProSeries; príslušné tímy budú zaradené do zoznamu uverejneného na 
webovej stránke UCI. 

 

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 boli testovaní v súlade s protokolmi UCI pre 
biologické pasy športovcov. 

(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). 
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Kapitola II VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
 

§ 1   Účasť na pretekoch 

 
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 

 
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  

168 

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: 
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Kategória Trieda Minimum 

Muži medzinárodné 
podujatia 

  

UCI Europe Tour 1.HC 150 

 2.HC 120 

UCI America Tour 

1.HC, 2.HC 120 
UCI Asia Tour 

UCI Oceania Tour 

UCI Africa Tour 

Ostatné preteky - 40 

 

 
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 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. 
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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. 

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 

18 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
16 tímov po 7 
pretekárov 

19 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 

20 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
18 tímov po 7 
pretekárov 

Jednodňové 
preteky 

22 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
19 tímov po 7 
pretekárov 

23 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
20 tímov po 7 
pretekárov 

24 tímov po 6 
pretekárov 
alebo  
21 tímov po 7 
pretekárov 

Podujatia mimo Európy 

Etapové 
a jednodňové 
preteky 

18 tímov po  6 
pretekárov 
alebo 
16 tímov po 7 
pretekárov  

19 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 

20 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
18 tímov po 7 
pretekárov 

 

(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). 

Kapitola III JEDNODŇOVÉ PRETEKY 
 

Občerstvovacie zóny označené organizátorom 
2.3.025   V  ostatných  pretekoch  alebo  etapách, organizátori musia zriadiť zóny pre 

občerstvovanie, 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. 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 01/2020   Cesta   Strana 7 z 18 
 

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 pred 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. 
Občerstvenie môžu podávať v bufetových taškách alebo cyklistických fľašiach z 
taštičiek alebo pomocou fliaš. Zriadenie občerstvovacej zóny vyznačenej 
organizátorom nie je povinné. 

Pretekári pomaly prídu na úroveň auta svojho športového riaditeľa, ktorý im 
poskytne občerstvenie z auta.   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 kilometri pred šprintom, počítaným do sekundárnej 
klasifikácie (bodovacia súťaž, vrchárska klasifikácia alebo iné), bonusovým 
šprintom, občerstvovacou zónou; 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 8 z 18   Cesta   SK 01/2020 
 

- v prvých 50 500 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 zmenšiť 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). 

 

Kapitola VI ETAPOVÉ PRETEKY (N) 
 

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 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 
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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). 
 

Kapitola XVII UCI KONTINENTÁLNE TÍMY 
 

§ 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). 
 

2.17.004 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 od 
minimálne 10 pretekárov pre UCI kontinentálny tím, 8 pre UCI ženský kontinentálny 
tím a maximálne do 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 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 100 150 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). 
 
 
 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 10 z 18   Cesta   SK 01/2020 
 

§ 1   Všeobecné podmienky 
 
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 kontinentálneho 
alebo ženského tímu počas obdobia od 1. do 25. 15. marca do 15. apríla. 

Čo sa týka prestupu do UCI kontinentálneho tímu, pretekár je považovaný za 
špecialistu, ak sa umiestnil medzi prvými 100 150 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) do 23 rokov 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 
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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) 
 

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. 
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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. 
 
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 4 5 

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 8 10 12 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 01/2020   Cesta   Strana 13 z 18 
 

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; 
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. 

 
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. 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 14 z 18   Cesta   SK 01/2020 
 

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. 

 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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.  
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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 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 


