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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 12.06.2020 

 
 

ČASŤ  2  CESTA 

 
Kapitola I KALENDÁR a ÚČASŤ NA PRETEKOCH 

 
Medzinárodný kalendár 

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 ale ktorých tímy sa na daných 
pretekoch nezúčastnia. Pretekári musia nosiť identické dresy, ktoré 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). 

 
2.1.007   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: 

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. 
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** 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 

*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. 

Na preteky, ktoré sa konajú medzi 1. januárom a 15. marcom, organizátor musí 
pozvať: 

- prvé 3 UCI kontinentálne tímy z rolujúcej 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. 

Na preteky, ktoré sa konajú medzi 16. marcom a 31. decembrom, organizátor 
musí pozvať: 
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- prvé 3 UCI kontinentálne tímy z rolujúcej klasifikácie tímov, z príslušného 
kontinentálneho okruhu, z druhého Januárového nedele (na základe nového 
zloženia tímov). 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. 
Na preteky, ktoré sa konajú medzi 1. januárom a 15. marcom, 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 preteky, ktoré sa konajú medzi 16. marcom a 31. decembrom, organizátor 
musí pozvať: 

- prvé 3 národné tímy z priebežnej klasifikácie národov pre pre UCI Africa Tour 
z druhej januárovej nedele. 

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). 
 
 

 
 

Kapitola II VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
 

§ 1   Účasť na pretekoch 
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, 
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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 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 

17 18 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
16 tímov po 7 
pretekárov 

18 19 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 tímov po 7 
pretekárov 

19 20 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
18 tímov po 7 
pretekárov 

Jednodňové 
preteky 

20 22 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 19 tímov po 7 
pretekárov 

21 23 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
18 20 tímov po 7 
pretekárov 

22 24 tímov po 6 
pretekárov 
alebo  
19 21 tímov po 7 
pretekárov 

Podujatia mimo Európy 

Etapové 
a jednodňové 
preteky 

17 18 tímov po  
6 pretekárov 
alebo 
15 16 tímov po 7 
pretekárov  

18 19 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
16 17 tímov po 7 
pretekárov 

19 20 tímov po 6 
pretekárov 
alebo 
17 18 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). 
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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 
 

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

bezprostredne po tom, čo UCI získal konečnú klasifikáciu (alebo klasifikácie) 
pretekov UCI WorldTour končiacich v nedeľu alebo na pretekoch Majstrovstiev 
sveta UCI Men Elite. 

 Ak sa v nedeľu nekonajú preteky UCI WorldTour, rebríčky budú aktualizované v 
túto nedeľu o 18:00 SEČ. 

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). 

 

§ 2   UCI Svetový Rebríček Ženy Elite a Ženy U23 
(odsek presunutý z Kapitoly XII od 1.01.16) 
 
Aktualizácia 

2.10.010  Poradie sa aktualizuje a je zverejnené každý utorok o 14:00 hod týždeň ihneď po 
tom, ako UCI dostane konečnú klasifikáciu pretekov UCI WorldTour žien, ktoré sa 
konajú v nedeľu. 

 Ak sa v nedeľu nekonajú preteky UCI WorldTour žien, rebríčky budú aktualizované 
v túto nedeľu o 18:00 SEČ. 

Výsledky akýchkoľvek pretekov prijaté po tomto čase budú zaradené do 
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aktualizácie na ďalší týždeň. 
 
(text upravený 12.06.20). 

 

§ 3   Kontinentálny rebríček Muži Elite a Under 23 
(odsek presunutý z Kapitoly XI od 1.01.16) 
 

2.10.019 Poradie sa aktualizuje a je zverejnené každý utorok o 14:00 hod týždeň, ihneď po 
obdržaní konečnej klasifikácie (alebo rôznych) pretekov UCI WorldTour, 
končiacich v nedeľu alebo po cestných pretekoch UCI majstrovstiev sveta Mužov 
Elite.  

Ak v danú nedeľu nedôjde k ukončeniu žiadnych pretekov UCI WorldTour, 
rebríček sa aktualizuje v túto nedeľu o 18:00 SEČ. 

Výsledky každých pretekov prijaté UCI po stanovenom termíne budú zahrnuté do 
nasledujúcej týždennej aktualizácie. 

Nový rebríček nadobudne účinnosť dňom uverejnenia a zostáva v platnosti až do 
zverejnenia nasledujúceho rebríčku. 

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). 
 
 
 
 
 
 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 06/2020   Cesta   Strana 7 z 8 
 

Kapitola XVIII UCI ProSeries Muži Elite 
(Kapitola zavedená 1.01.20) 

 
§ 2   Kalendár UCI ProSeries 
 

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 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 6 8 8 10 10 12 

 
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. 
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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). 

 

 
 

 


