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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 23.10.2019 

 
 

ČASŤ  2  CESTA 

 
Od sezóny 2020 tieto názvy: 

• UCI Profesionálne Kontinentálne Teamy  

• HC Podujatie  

• 1.HC, 2.HC  
sa nahrádzajú takto: 

• UCI ProTeams  

• UCI ProSeries podujatie  

• 1.Pro, 2.Pro  
v pravidlách UCI pre každý výskyt jedného alebo druhého označenia. 

 

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). 
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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 profesionálne 
kontinentálne tímy 

- 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.HC 

2.HC 

- UCI WorldTeams (max 70%) 
- UCI profesionálne kontinentálne tímy 
- UCI kontinentálne tímy krajiny 
- UCI zahraničné kontinent. tímy (max 2) 
- Národné tímy krajiny organizátora 

 

 
1.1 
2.1 

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

 
 
 

1.2 
2.2 

- UCI profesionálne kontinentálne tímy 
krajiny 

- UCI zahraničné profesionálne kontinent. 
tímy (max 2) 

- UCI kontinentálne tímy 
- Národné tímy 
- Regionálne a klubové tímy 
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UCI America Tour 
UCI Asia Tour 
UCI Oceania Tour 
UCI Africa Tour 

 

 

 
 

MU 

 

 
 

1.2 
2.2 

- UCI profesionálne kontinentálne tímy 
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.HC 
2.HC 

- UCI WorldTeams (max 65%) 
- UCI profesionálne kontinentálne tímy 
- UCI kontinentálne tímy krajiny 
- Národné tímy 

1.1 
2.1 

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

1.2 
2.2 

- UCI profesionálne kontinentálne tímy 
- 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 
- Zahraničný národný tím (max. 1) 

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) 
 

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) 

- UCI women´s continental teams 
- Národné tímy(2)

 

- Regionálne tímy a kluby(2) 

- Mix tímy 
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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) 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. 

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). 

 
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 
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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) 
 

2.1.007   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. 

** 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 
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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 Classics Series a podujatia 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 

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: 

- 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 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 10/2019   Cesta   Strana 7 z 36 
 

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 príslušný kontinentálny 
okruh 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). 
 
 
Národné kalendáre 

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: 
- 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 
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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). 

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  

176 144 

Etapové preteky UCI Women’s 
WorldTour a UCI Pro Series  

176 144 

Trieda 1 

176 Trieda 2 

Juniorky 
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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 

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 
Žiadne minimum 

 
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 

Žiadne minimum 

 
(text upravený 1.01.18; 22.10.18; 23.10.19). 

 
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. 
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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. 

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). 

2.2.007   Ak tri 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. 
 
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 
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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 preteky 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). 

 

§ 3  Priebeh pretekov 
Protokol o extrémnom počasí 

2.2.029   Protokol o Extrémnom Počasí platí na pretekoch Muži Elite UCI WorldTour a HC  
bis    podujatiach ako ja na podujatiach Ženy Elite UCI Women´s WorldTour  a  UCI  

ProSeries vždy, ak sú predpovedané extrémne poveternostné podmienky, 
podľa Protokolu. Zároveň na ostatných cyklistických pretekoch sa odporúča, 
aby sa postupovalo podľa Protokolu o  Extrémnom počasí, ak je to vhodné. 
 
(článok platný od 1.01.16; 23.10.19) 
 

§ 4  Pohyb motorových vozidiel počas pretekov 

Vodiči 
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). 
 

§ 5  Médiá – špecifikácia (N) 

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 musia ísť v 
sprievode dopingových komisárov, do miestnosti pre médiá maximálne na 
dobu 20 minút. ktorí ich následne budú sprevádzať do anti-dopingovej 
testovacej miestnosti. 

Organizátori pretekov Muži elite UCI WorldTour a pretekov v kontinentálnom 
kalendári môžu tiež uplatňovať toto pravidlo pre svoje preteky v prípade, že to 
Toto pravidlo musí byť uvedené v špecifickom rozpise pretekov. 

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

 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 12 z 36   Cesta   SK 10/2019 
 

§ 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). 
 

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 
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§ 7  Technický delegát poradca 
 

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

Technický delegát 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 delegáta 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 delegát 
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 delegát 
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 delegát 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). 
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Kapitola III JEDNODŇOVÉ PRETEKY 
 

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 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 

 

* Okrem 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). 
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Kapitola VI ETAPOVÉ PRETEKY (N) 
 
 

Klasifikácie 
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  Continental circuits 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). 
 
 

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 Continental circuits 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 
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. 
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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) 

 

Kapitola X UCI KLASIFIKÁCIE 

§ 1   UCI Svetový rebríček muži Elite a Under 23 

2.10.001 UCI publikuje svetový rebríček vypracuje ročný UCI Svetový rebríček 
pretekárov a krajín 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. V 
UCI Svetovom rebríčku jednotlivcov, pretekári do 23 rokov budú označení 
rozlišovacím znakom. 

(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. 
Ak bude potrebné, rebríček z predchádzajúcich týždňov sa bude upravovať. 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). 
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UCI individuálny Svetový rebríček – jednodňové preteky 
2.10.002 [č lánok zrušený  23.10.19 ]  
           bis UCI  individuálny  Svetový  rebríček  –  jednodňové  preteky  je  52  týždňov rolujúci 

rebríček a bude sa spracovávať jeden krát za týždeň. 

Ak bude potrebné, rebríček z predchádzajúcich týždňov sa bude upravovať. 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 len z jednodňových pretekov. 

(článok doplnený 1.01.19). 

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

Ak bude potrebné, rebríček z predchádzajúcich týždňov sa bude upravovať. 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 berúc do úvahy iba jednodňové preteky. 

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

(článok doplnený 1.01.19; 23.10.19). 

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). 
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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 najlepšie umiestnených 
pretekárov, ktorí majú zmluvu s tímom v čase hodnotenia vo Svetovom 
individuálnom rebríčku.  
Tento rebríček sa na začiatku sezóny vynuluje. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich v prebiehajúcej sezóne: 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa zmluva 
začala po začiatku sezóny) do dátumu prestupu, pretekárom prestupujúcim 
počas sezóny sú pridané do bodov bývalého tímu, ak by toto množstvo bodov 
umožnilo tomuto pretekárovi zaradiť sa medzi desiatich najlepšie umiestnených 
pretekárov bývalého tímu v individuálnom rebríčku; body získané od dátumu 
prestupu do posledného dňa sezóny (alebo do dátumu nového prestupu) 
pretekárom prestupujúcim počas sezóny sú pridané do bodov nového tímu, ak 
by toto množstvo bodov umožnilo tomuto pretekárovi zaradiť sa medzi desiatich 
najlepšie umiestnených pretekárov nového tímu v individuálnom rebríčku. 

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 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 v individuálnom rebríčku, ktorí sa berú do úvahy v rebríčku. 
počas pretekov za posledný rok.  

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

(článok platný od 01.01.19; 23.10.19). 
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Aktualizácie svetových rebríčkov 
2.10.005 Rebríčky budú aktualizované každý 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 
Vo všeobecnosti platí, že 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 alebo sa neuskutočnia, nebude sa brať do úvahy 
žiadny bod po uplynutí obdobia 52 týždňov. 

- 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 vrátane majstrovstiev 
sveta, kontinentálnych majstrovstiev a národných majstrovstiev. 

Organizátori  alebo  národné  federácie  musia  okamžite  informovať  UCI o 
každej skutočnosti alebo rozhodnutí, ktoré by mohlo mať za následok zmenu 
získaných bodov pre pretekára alebo pre krajinu. Ak to bude potrebné, rebríčky 
budú pozmenené. 

Rebríčky  zverejnené  v posledný  deň sezóny kontinentálnych  okruhov,  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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 20 z 36   Cesta   SK 10/2019 
 

Bodovacia tabuľka 
 

2.10.008 Všeobecné ustanovenia 

[…] 

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 

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. 

(článok platný od 01.01.16; text upravený 1.01.17; 25.10.17; 22.10.18; 1.01.19; 23.10.19). 
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§ 2   UCI Svetový Rebríček Ženy Elite a Ženy U23 
 

2.10.009 UCI zverejňuje svetové rebríčky na základe výsledkov pretekov žien Elite a žien 
U23 zapísaných do medzinárodného kalendára. 

Bude vypracovaný rebríček jednotlivcov, rebríček tímov a rebríček krajín pre 
ženy elite. 

UCI je výhradným vlastníkom týchto klasifikácií. 

Ženy Elite a U 23 rokov sú uvedené v tom istom rebríčku. 

(text upravený  23.10.19). 

Aktualizácia 
2.10.010  Poradie sa aktualizuje každý 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 
aktualizácie na ďalší týždeň. 

Svetový UCI individuálny svetový rebríček žien elite a U23 
2.10.011 Individuálny rebríček  je 52 týždňov rolujúci rebríček a bude sa spracovávať 

najmenej jeden krát za týždeň. Ak bude potrebné, rebríček z predchádzajúcich 
týždňov sa bude upravovať.  

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 
Vo všeobecnosti platí, že 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 alebo sa neuskutočnia, nebude sa brať do úvahy 
žiadny bod po uplynutí obdobia 52 týždňov. 

- Ak sa tie isté preteky neuskutočnia v budúcej sezóne, body budú z rebríčka 
zrušené až po uplynutí obdobia 52 týždňov. 
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Uvedené ustanovenia sa vzťahujú na všetky podujatia vrátane majstrovstiev 
sveta, kontinentálnych majstrovstiev a národných majstrovstiev. 

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 za posledných  12  mesiacov,  
pričom  do  úvahy  sa  berú  iba  umiestnenia, v ktorých sa udeľovali body do 
rebríčka ženy elite. 

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. 

UCI svetový rebríček tímov 
2.10.014 Rebríček  UCI svetový rebríček ženských  tímov bude vypracovaný raz týždenne 

na základe získaných bodov ich prvých 4 pripočítaním bodov získaných od 
začiatku sezóny 8. najlepšími pretekárkami, ktoré majú zmluvu s tímom v čase 
vydania rebríčku  v individuálnom  rebríčku. Tento rebríček sa na začiatku sezóny 
vynuluje. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich v prebiehajúcej sezóne: 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa zmluva 
začala po začiatku sezóny) do dátumu prestupu, pretekárom prestupujúcim 
počas sezóny sú pridané do bodov bývalého tímu, ak by toto množstvo bodov 
umožnilo tomuto pretekárovi zaradiť sa medzi desiatich najlepšie umiestnených 
pretekárov bývalého tímu v individuálnom rebríčku; body získané od dátumu 
prestupu do posledného dňa sezóny (alebo do dátumu nového prestupu) 
pretekárom prestupujúcim počas sezóny sú pridané do bodov nového tímu, ak 
by toto množstvo bodov umožnilo tomuto pretekárovi zaradiť sa medzi desiatich 
najlepšie umiestnených pretekárov nového tímu v individuálnom rebríčku. 

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. 
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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 v 
konečnom individuálnom rebríčku ženy elite na pretekoch započítavaných do 
rebríčka usporiadaných za posledný rok. 

(text upravený 01.07.12; 1.01.17; 1.01.19; 1.02.19; 23.10.19). 

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 

1 400 200 200 125 40 

2 320 150 150 85 30 

3 260 125 125 70 25 

4 220 100 100 60 20 

5 180 85 85 50 15 

6 140 70 70 40 10 

7 120 60 60 35 5 

8 100 50 50 30 3 

9 80 40 40 25 3 

10 68 35 35 20 3 

11 56 30 30 15  

12 48 25 25 10  

13 40 20 20 5  

14 32 15 15 5  

15 28 10 10 5  

16 24 5 5 3  

17 24 5 5 3  

18 24 5 5 3  

19 24 5 5 3  

20 24 5 5 3  

21 16 5 5 3  

22 16 5 5 3  

23 16 5 5 3  
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24 16 5 5 3  

25 16 5 5 3  

26 16 3 3   

27 16 3 3   

28 16 3 3   

29 16 3 3   

30 16 3 3   

31 8    

32 8    

33 8    

34 8    

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 25 16 8 

2 40 20 20 12 5 

3 30 18 15 8 3 

4 25 16 12 6 1 

5 20 14 10 5  

6 18 12 8 4  

7 15 10 6 3  

8 10 8 4 2  

9 8 6    

10 6 4    

 

Nosenie líderského dresu (za etapu) 

Poradie 
UCI Women’s 

World Tour 
UCI ProSeries Trieda 1 Trieda 2 

Líder 8 5 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 25 10 50 25 25 10 
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2 75 30 30 15 30 15 15 6 30 15 15 6 

3 60 20 20 10 20 
10 

10 3 20 10 10 3 

4 50 15 15 5 15 5 5 15 5 5 

5 40 10 10 3 10 3 3 10 3 3 

6 30 5 5 5  5  

7 20 3 3 3  3  

8 10 3 3 3  3  

9 5 1 1 1  1  

10 3 1 1 1  1  

 

* Kategória A zodpovedá národným majstrovstvám žien elite krajín, ktorých 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 

1 600 250 350 125 

2 475 200 250 85 

3 400 150 200 70 

4 325 125 150 60 

5 275 100 125 50 

6 225 90 100 40 

7 175 80 85 35 

8 150 70 70 30 

9 125 60 60 25 

10 100 50 50 20 

11 85 40 40 15 

12 70 35 30 10 

13 60 30 25 5 

14 50 25 20 5 

15 40 20 15 5 

16 35 15 10 3 

17 30 10 5 3 

18 30 5 5 3 

19 30 5 5 3 

20 30 5 5 3 

21 30 5 3 

22 20 5 3 

23 20 5 3 
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24 20 5 3 

25 20 5 3 

26 20 5  

27 20 5  

28 20 5  

29 20 5  

30 20 5  

31 20 5  

32 10 5  

33 10 5  

34 10 5  

35 10 5  

36 10 5  

37 10 5  

38 10 5  

39 10 5  

40 10 5  

 

Kontinentálne majstrovstvá  a kontinentálne  hry* 
Poradie Ženy Elite Ženy U23 

 
Cestné 
preteky 

Individuálna 
časovka 

Cestné 
preteky 

Individuálna 
časovka 

1 250 150 70 75 125 75 50 30 

2 200 100 55 40 85 40 30 25 

3 150 85 40 30 70 30 20 15 

4 125 70 30 20 60 20 15 10 

5 100 60 25 15 50 15 10 5 

6 90 50 20 10 40 10 5 

7 80 40 15 5 35 5 3 

8 70 35 10 3 30 3 3 

9 60 30 5 3 25 3 1 

10 50 25 3 1 20 1 1 

11 40 20  15  

12 35 15  10  

13 30 10  5  

14 25 5  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    
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27 3    

28 3    

29 3    

30 3    

* Riadiaci výbor UCI každoročne určí, za ktoré kontinentálne hry dostanú body. 
 

Konečné poradie časovky družstiev – kontinentálne majstrovstvá 

Poradie Body 

1 70 50 

2 55 30 

3 40 20 

4 30 15 

5 25 10 

6 20 5 

7 15 3 

8 10 3 

9 5 1 

10 3 1 

 
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. 
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Časovka družstiev miešaných štafiet – majstrovstvá sveta 

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 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) 

 
 

§ 3   Kontinentálny rebríček Muži Elite a Under 23 
 

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) 

Aktualizácia 
2.10.019 Poradie sa aktualizuje každý týždeň, ihneď po obdržaní konečnej klasifikácie 

(alebo rôznych) pretekov UCI WorldTour, končiacich v nedeľu alebo po cestných 
pretekoch UCI majstrovstiev sveta Mužov Elite.  
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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. 

V prípade potreby sa opraví poradie za predchádzajúce týždne. 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. 

Vo všeobecnosti platí, že 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 alebo sa neuskutočnia, nebude sa brať do úvahy 
žiadny bod po uplynutí obdobia 52 týždňov. 

- 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 vrátane majstrovstiev 
sveta, kontinentálnych majstrovstiev a národných majstrovstiev. 

Rebríčky  zverejnené  v posledný  deň sezóny,  ako  je uvedené v článku 
2.1.002 2.1.001, určia víťazov sezóny. 

(text upravený 01.01.16; 25.10.17; 23.10.19). 

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. 
Pretekári do 23 rokov budú v rebríčku označení rozlišovacím znakom.  

(text upravený 23.10.19) 

2.10.023 Rebríček  jednotlivcov  pre  kontinentálne  okruhy  je  52  týždňov  rolujúci 
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rebríček a bude sa spracovávať jeden krát za týždeň. 
 

Ak bude potrebné, rebríček z predchádzajúcich týždňov sa bude upravovať. 
Nový rebríček bude platný v deň zverejnenia a bude platiť až do zverejnenia 
nasledovného rebríčka. 

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

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

Vo všeobecnosti platí, že 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 alebo sa neuskutočnia, nebude sa brať do úvahy žiadny bod po 
uplynutí obdobia 52 týždňov. 

Uvedené ustanovenia sa vzťahujú na všetky podujatia vrátane majstrovstiev 
sveta, kontinentálnych majstrovstiev a národných majstrovstiev. 

(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 najlepšie 
umiestnených pretekárov, ktorí majú zmluvu s tímom v čase hodnotenia vo 
Svetovom individuálnom rebríčku.  
Tento rebríček sa na začiatku sezóny vynuluje. 
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Tímy sú zaradené do rebríčku tímov na kontinente svojej národnosti. Môžu sa 
objaviť iba v rebríčku jedného kontinentu. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich v prebiehajúcej sezóne: 
Body získané od začiatku sezóny (alebo od dátumu začiatku zmluvy, ak sa zmluva 
začala po začiatku sezóny) do dátumu prestupu, pretekárom prestupujúcim 
počas sezóny sú pridané do bodov bývalého tímu, ak by toto množstvo bodov 
umožnilo tomuto pretekárovi zaradiť sa medzi desiatich najlepšie umiestnených 
pretekárov bývalého tímu v individuálnom rebríčku; body získané od dátumu 
prestupu do posledného dňa sezóny (alebo do dátumu nového prestupu) 
pretekárom prestupujúcim počas sezóny sú pridané do bodov nového tímu, ak 
by toto množstvo bodov umožnilo tomuto pretekárovi zaradiť sa medzi desiatich 
najlepšie umiestnených pretekárov nového tímu v individuálnom rebríčku. 

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 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 v kontinentálnom 
rebríčku jednotlivcov na pretekoch usporiadaných za posledných 12 mesiacov, 
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 
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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] 

§ 5   UCI Classics Series rebríček 
(paragraf doplnený 23.10.19) 
 

2.10.037 Individuálny rebríček bude vytvorený pre UCI Classics Series a UCI je výhradným 
vlastníkom tohto rebríčku. 

Aktualizácia 
2.10.038 Rebríček sa aktualizuje po tom, ako UCI dostane výsledky každých pretekov 

zaradených do UCI Classics Series. 

Víťaz sezóny sa určí podľa poradia zostaveného po posledných pretekoch UCI 
Classics Series v sezóne, ako je definované v článku 2.1.001. 

2.10.039 Do individuálneho rebríčku budú zahrnutý Muži Elite aj Muži U23.  

Výpočet rebríčku 
2.10.040 Rebríček sa vypracuje tak, že sa vezmú do úvahy body získané pretekármi medzi 

dňom otvorenia prebiehajúcej sezóny a dátumom uverejnenia klasifikácie. Na 
začiatku sezóny sa rebríček vynuluje. 

Nový rebríček nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia a zostáva v platnosti 
až do uverejnenia nasledujúceho rebríčku. 

Pretekári získavajú body len z pretekov zaradených do UCI Classics Series. 
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Určenie poradia pri rovnosti bodov 
2.10.041 Pretekári, ktorí majú rovnaký bodový zisk, určí sa poradie tak, že sa vo 

výsledkoch započítavaných do tohto rebríčka zohľadní najväčší počet prvých 
miest. Ak sú pretekári stále v zhode, zohľadní sa najväčší počet druhých miest, 
potom tretie miesta atď., Pričom sa berú do úvahy iba umiestnenia, z ktorých 
body boli započítané do rebríčka. 

Ak sú pretekári stále v zhode, poradie bude určené zohľadnením umiestnenia 
dosiahnutého pri posledných pretekoch, ktoré sa započítavajú do rebríčka. 

2.10.042 Riadiaci výbor UCI môže vypracovať kritériá na udelenie cien pretekárom za ich 
dosiahnuté poradie. 

 

§ 5  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. 

Kvalifikačný rebríček mužských UCI tímov 
2.10.039    [článok zrušený 23.10.19] 

  Kvalifikačný rebríček mužských tímov UCI sa vypracuje aspoň raz týždenne. 
Konečné poradie sa počíta k poslednému dňu sezóny podľa článku 2.1.001. 
Rebríček pre každú sezónu začína od nuly. 

Mužské tímy registrované v UCI sú zaradené do rebríčka s výnimkou UCI 
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WorldTeams. 

Rebríček sa vypočíta tak, že sa spočítajú body 10 najlepších pretekárov každého 
tímu, ktoré pretekári získajú medzi prvým dňom aktuálnej sezóny a dátumom 
uverejnenia poradia. 

Pretekári získavajú body v súlade s bodovou stupnicou v článku 2.10.008. Body 
udelené za etapy sa pripočítajú v posledný deň etapových pretekov. 

Špeciálne ustanovenia pre pretekárov prestupujúcich v prebiehajúcej sezóne: 
Body získané prestupujúcim pretekárom do dátumu prestupu počas 
prebiehajúcej sezóny sú pridané do bodov bývalého tímu; body získané od 
dátumu prestupu pretekárom prestupujúcim počas sezóny sú pridané do bodov 
nového tímu. 

Špeciálne ustanovenia pre stážistov: 
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. 

Rozhodovanie pri rovnosti: 
Pri rovnosti bodov medzi tímami rozhoduje väčší počet 1. miest na pretekoch 
(konečné poradie podľa času) dosiahnutých ich najlepšími desiatimi pretekármi 
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 XII INCIDENTY NA PRETEKOCH A ŠPECIFIKÁCIA   PRIESTUPKOV 

ORGANIZÁTOROV 

§ 1   Incidenty na pretekoch, týkajúce sa pretekárov, tímov a ostatných držiteľov licencií v súvislosti s pretekmi na ceste 

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 

(text upravený 1.01.19;  23.10.19). 
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§ 2   Špecifikácia porušení predpisov organizátormi pretekov na ceste 

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 

80% 80% 80% 80% 

Muži Elite - trieda 1 70% 56% 28% 14% 

Ženy Elite – trieda 1 
Muži Elite – trieda 2 
Muži U-23 – N’cup a trieda 2 
Juniori - N’cup 

60% 48% 24% 12% 

Ženy Elite – trieda 2 
Juniori – trieda 1 
Juniorky - N’cup a trieda 1 
Ostatné preteky 

50% 40% 20% 10% 

 

(text upravený  23.10.19). 


