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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 1.7.2019 

 
 

ČASŤ  2  CESTA 

 

Kapitola II VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
 

§ 2   Organizácia pretekov 
 

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. zabezpečiť, aby rozhodca mal 
pripravené pracovisko v cieľovom priestore. Toto pracovisko bude vybavené 
televíznymi obrazovkami, ktoré zobrazujú živé zábery (vrátane TV motocyklov, 
televíznych vrtuľníkov a pevných kamier.) Toto pracovisko musí byť oddelené a 
musí zaručovať súkromie, ktoré vyžaduje práca doplnkového rozhodcu. 

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. aby bol k dispozícii technik, ktorý pomôže 
rozhodcovi v prípade potreby prevádzkovať video zariadenie (posúvanie obrazu, 
spomalenie, priblíženie alebo izolovanie statických záberov). 

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). 
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§ 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 
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). 

 

Kapitola III JEDNODŇOVÉ PRETEKY 

 
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 výslovne 
nedohodol inak, prítomnosť všetkých pretekárov a športových riaditeľov 
zaregistrovaných na preteky je povinná. 

Počas kompletnej prezentácie tímov budú mať pretekári svoje tímové 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. 
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Pri podpise štartovných hárkov musia mať pretekári svoje tímové 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). 
 
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. 

Pretekári štartujú s nohou na zemi alebo ak sú vytvorené bariéry, budú sa môcť 
držať bariéry s oboma nohami na pedáloch. 

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 
2.5.014   Špecifické   pravidlá   pretekov   musia   presne   stanovovať,   čas   ktorého 

pretekára tímu v cieli sa bude započítavať ako čas tímu. 
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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 
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). 

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 
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2.12.007    Tabuľka priestupkov a trestov týkajúcich sa pretekov na ceste 

 Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 

 Olympijské hry 
Majstrovstvá sveta ELITE 
UCI WorldTour 

Majstrovstvá sveta U-23 
a Junior 
Kontinentálne majstrovstvá 
Kontinentálne hry 
UCI WorldTour žien 
Trieda HC a Trieda 1 Muži Elite 
 
 
 
 
Paracyklistika 
Paralympijské hry 
Majstrovstvá sveta 
Svetový pohár 

Trieda 2 Muži Elite 
Trieda 1 a 2 Ženy Elite 
U-23 N-cup 
U-23 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 1.000 500, a 
odpočítanie 20 15 bodov  z rebríčka 
UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 1.000 500 
(bez ohľadu na počet nepodpísaných 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 500 200 
a odpočítanie 10 5 bodov z rebríčka 
UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 500 200 
(bez ohľadu na počet 
nepodpísaných pretekárov) 

Pretekár: pokuta 100 50 
a odpočítanie 5 bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 100 50 (bez 
ohľadu na počet nepodpísaných 
pretekárov) 

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. 

1.2  Nedodržanie poradia 
alebo času podpísania 
štartovacieho hárku,  
alebo tímovej 
prezentácie 

Pretekár: pokuta 500,- a odpočítanie 
20 bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 1.000,- 
(bez ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 200,- a odpočítanie 
10 bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 500,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 

Pretekár: pokuta 50,- a odpočítanie 5 
bodov z rebríčka UCI 
Športový riaditeľ: pokuta 100,- (bez 
ohľadu na počet previnilých 
pretekárov) 
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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 Účasť na 
oficiálnych procedúrach 
v nepovolenom odeve 

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) 

4. Nepovolená pomoc, oprava alebo občerstvovanie 
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 
priestupok 

 

Pretekár(i): pokuta 100,- za každý 
priestupok 

 

Pretekár(i): pokuta 50,- za každý 
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 

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 
eliminácia alebo diskvalifikácia 

 

Pretekár: pokuta 200,- a  relegácia 
na posledné miesto v skupine 
eliminácia alebo diskvalifikácia 

 

Pretekár: pokuta 100,- a  relegácia 
na posledné miesto v skupine 
eliminácia alebo diskvalifikácia 

 
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 
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Etapové preteky Pretekár: pokuta 500,- penalizácia 
100% 25%** v bodovacej súťaži a/ 
alebo vrchárskej súťaži1) 
a penalizácia 30 sekúnd až 1 minúta* 
a relegovanie na posledné miesto 
v skupine 
 
V prípade priestupku v záverečnom 
šprinte bude pretekár relegovaný na 
posledné miesto v jeho skupine 
 

Pretekár: pokuta 200,- penalizácia 
100% 25%** v bodovacej súťaži a/ 
alebo vrchárskej súťaži1)  
a penalizácia 30 sekúnd až 1 
minúta* a relegovanie na posledné 
miesto v skupine 
 
V prípade priestupku v záverečnom 
šprinte bude pretekár relegovaný na 
posledné miesto v jeho skupine 
 

Pretekár:  
1 priestupok pokuta 100,- 
penalizácia 100% 25%** v bodovacej 
súťaži a/ alebo vrchárskej súťaži1)  
a penalizácia 30 sekúnd 
a relegovanie na posledné miesto 
v skupine 
 
V prípade priestupku v záverečnom 
šprinte bude pretekár relegovaný na 
posledné miesto v jeho skupine 
 
2 priestupok v tých istých pretekoch 
pokuta 100,- penalizácia 100%** 
v bodovacej súťaži a/ alebo 
vrchárskej súťaži1)  a penalizácia 1 
minúta a relegovanie na posledné 
miesto v skupine 
 
V prípade priestupku v záverečnom 
šprinte bude pretekár relegovaný na 
posledné miesto v etape 
 
3 priestupok v tých istých pretekoch 
pokuta 200,- a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 

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 
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 

1)Jednotlivo podľa toho či k priestupku došlo v šprinte o body do bodovacej alebo vrchárskej súťaže. 
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8. Nedodržiavanie pokynov, nevhodné, nebezpečné alebo násilné správanie; poškodenie životného prostredia alebo 
dobrého mena športu 

8.2  Útok, zastrašovanie, nadávky, vyhrážanie, inzultácie, neslušné správanie, nevhodné správanie (vrátane ťahania za dres alebo sedlo iného pretekára, úder 
helmou, kolenom, lakťom, ramenom, nohou alebo rukou, močenie na verejnosti 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 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 2000,- až 
5000,-* a vylúčenie 

Pretekár: pokuta 100,- až 1000,-* za 
priestupok a 10 až 50* bodov z UCI 
rebríčka 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000,- až 
2000,-* a vylúčenie 

Pretekár: pokuta 50,- až 500,-* za 
priestupok a 10 až 25* bodov z UCI 
rebríčka 
 
Iný držiteľ licencie: 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, eliminovať alebo 
diskvalifikovať pretekára a vylúčiť držiteľa licencie 

8.2.2 Voči iným osobám 
(vrátane divákov) 

Pretekár: pokuta 500 200 až 2000,-* 
za priestupok - a 10 až 100* bodov 
z UCI rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 2000 až 
5000,- * 

Pretekár: pokuta 100,- až 1000,-* za 
priestupok - a 10 až 50* bodov z UCI 
rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
Iný držiteľ licencie: pokuta 1000 až 
2000,- * 

Pretekár: pokuta 50,- až 500,-* za 
priestupok - a 10 až 25* bodov z UCI 
rebríčka a eliminácia alebo 
diskvalifikácia 
 
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 

8.6  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) 

 
(text upravený 1.01.19; 1.07.19). 
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Kapitola XVII UCI KONTINENTÁLNE TÍMY 
 

§ 2   Požiadavky uložené tímu národnou federáciou 

 

Vzor zmlúv 
2.17.030 "Štandardná " zmluva pre odmeňovaných pretekárov 

bis  […] 
 

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 
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. 

[…] 
 
(text upravený 1.07.10; 1.07.19). 
 

Vzor zmlúv 
2.17.030 "Štandardná " zmluva pre „neprofesionálnych“ pretekárov 

ter  […] 
 

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 
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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 
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 platný od 1.02.10; upravený 1.01.18; 1.07.19). 

 
 
 
 

 
 


