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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 01.01.2021 

 
 

ČASŤ  2  CESTA 

 
Kapitola II VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

(číslovanie článkov zmenené 1.01.05). 

§ 3  Priebeh pretekov 

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

bis   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 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). 
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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). 

 

Kapitola III JEDNODŇOVÉ PRETEKY 

 
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. 

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; 
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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: 

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). 
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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). 
 

Kapitola IV ČASOVKY JEDNOTLIVCOV 

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). 

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). 
 

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) 
 

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 
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 
 

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. 

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. 
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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). 
 

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

Trofeje a ceny 
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). 
 


