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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 12.06.2020 

 
 

ČASŤ  3  DRÁHA 
 

Kapitola I ORGANIZÁCIA 
 

Výsledky 
3.1.006   Ako náhle sú známe výsledky pretekov, organizátor ich spolu s určeným 

rozhodcom  elektronicky alebo faxom iným spôsobom určeným UCI - odošle na 
UCI a jeho národnú federáciu do jedného pracovného dňa spoločne so zoznamom 
štartujúcich pretekárov. 

 

(text upravený 13.06.08; 12.06.20) 

3.1.011   Za hromadné disciplíny sú považované tieto disciplíny na dráhe: 
- Bodovacie preteky (par. 7) 
- Madison (par. 10) 
- Scratch (par. 11) 
- Vylučovacie preteky (par. 14) 
- Omnium (par. 16) 
- Tempo preteky (par. 18) 

 

(článok doplnený; 12.06.20) 

Bezpečnostná zóna 
3.1.012   Počas všetkých disciplín na dráhe, s výnimkou stíhacích pretekov tímov 

a stíhacích pretekov jednotlivcov, všetok personál tímu zostane v zázemí (mimo 
bezpečnostnej zóny dráhy). 

Počas stíhacích pretekov tímov a stíhacích pretekov jednotlivcov je v 
bezpečnostnej zóne povolený iba jeden tréner pre každý tím. 

Členom konkrétneho tímu môže byť povolený vstup do bezpečnostnej zóny 
(napr. pri mechanickej poruche a páde) podľa uváženia rozhodcov. 

Bez ohľadu na uvedené sa uplatňuje článok 3.6.072. 

(článok doplnený; 12.06.20) 
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Kapitola II  PRETEKY NA DRÁHE 
 

§ 1   Všeobecné pravidlá 
 

Účasť na pretekoch 
3.2.001   Sezóna na dráhe začína okamžite po majstrovstvách sveta Elite a končí na konci 

nasledujúceho vydania majstrovstiev sveta Elite. 

Preteky na dráhe sa organizujú v kategóriách ako je definované v článku 
1.1.036 

Pretekári kategórie U-23 sa môžu zúčastniť pretekov elite. 

18-roční Juniori sa môžu zúčastniť pretekov v kategóriách U-23 a elite. 

(text upravený 25.09.07; 12.06.20) 

Príprava dráhy pred pretekmi s pevným štartom na čas 
3.2.001   Okrem    tímového    šprintu,   V prípade dráh dlhších ako 250 m, modrý   pás    
        ter  musí   byť neprejazdný tvoriť   uzavretý   okruh umiestnením hranolčekov každých 

5 metrov od každej čiary stíhačov až po výstup z oblúku za touto čiarou stíhačov. 
Pre preteky 200 metrov s letmým štartom sa tieto hranolčeky umiestnia 
každých 5 metrov len v rohoch dráhy. Hranolčeky musia byť 50 cm  dlhé 
a maximálne 10cm široké a 10 cm vysoké, vyrobené zo syntetického materiálu, 
ktorý je dostatočne ťažký na to, aby sa nemohol pohybovať prúdom vzduchu. 

Na dráhach s dĺžkou 250 m, alebo kratších, nie je potrebné oddeľovať modrý 
pás hranolčekmi. 

Pre Tímový šprint sa uplatňuje článok 3.2.149a. 

Pre Rekord v hodinovke a každý špeciálny pokus na akejkoľvek dĺžke dráhy, 
modrý pás musí byť neprejazdný umiestnením týchto hranolčekovk každých 5 
metrov po celej dĺžke dráhy. 

(text doplnený  21.06.18, upravený 4.03.19; 12.06.20) 

3.2.003   Ak  pretekári  majú  rovnaké  tímové  oblečenie  na  rovnakých  pretekoch, musia 
mať nejaký znak, ktorým sa od seba odlišujú. 

Pretekári nemajú povolené nosiť farebné štíty alebo okuliare, ktoré by zabránili 
ich jasnej identifikácii počas sedenia v čakacej zóne. Pretekári si ich môžu nasadiť 
až keď idú na dráhu. Každý pretekár, ktorý porušil tento článok, bude 
sankcionovaný pokutou vo výške 200 CHF podľa článku 3.10.008. 

(text upravený 1.01.02;14.10.16; 12.06.20) 
 

Čísla pretekárov 
3.2.009   (N) Pretekári musia mať dve chrbtové čísla, okrem nasledovných špecialít kedy 

môžu nosiť iba jedno číslo: Časové preteky na 1 kilometer, Časové preteky na 500 
m, Stíhacie preteky jednotlivcov, Stíhacie preteky družstiev a Tímový  šprint.  
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Pretekári  musia  nosiť  dve  chrbtové  čísla  na  všetkých súťažiach pretekov 
Omnia. 

 
(text upravený 1.01.02; 1.02.11; 12.06.20) 

Rozhodca - Arbiter 
3.2.011  (N) Hlavný rozhodca musí určiť jedného člena zo zboru rozhodcov ako rozhodcu – 

arbitra. Hlavný rozhodca nemôže vykonávať túto úlohu osobne. Rozhodca – 
Arbiter musí byť povinne určený pre šprint, keirin a všetky hromadné disciplíny 
podľa článku 3.1.011 bodovacie preteky a bodovacie preteky dvojíc. 

Rozhodca - Arbiter má za úlohu výhradne sledovať správanie pretekárov počas 
pretekov a rešpektovanie pravidiel pretekov. V tejto záležitosti môže on sám a 
okamžite ukladať pokuty a prijímať všetky ďalšie rozhodnutia, ktoré sú 
vyžadované pravidlami. 

(text upravený 4.07.03; 12.06.20) 

Získavanie a strata kôl 
3.2.017   Pretekár alebo tím sa budú považovať za toho, kto získala kolo vtedy, keď   
quarter   dostihne zadnú časť najväčšej skupiny na dráhe. Rovnako sa budú považovať za 

toho, kto stratil kolo vtedy, keď ich dostihne predná časť najväčšej skupiny na 
dráhe. Vo všetkých prípadoch, o tom, ktorá skupina na dráhe je najväčšia, 
rozhodne prezident zboru rozhodcov. 

(článok doplnený  4.03.19; 12.06.20) 

Neutralizácia 
3.2.020    Ak  nie   je   uvedené   inak,  v hromadných pretekoch,  v   prípade   uznanej    
         bis   nehody   pretekára  alebo obidvoch pretekárov tímu v Madisone, pretekár alebo 

tím má nárok na neutralizáciu pre počet kôl najbližší dĺžke 1250 metrov (5 okruhov 
na 250 metrovej trati), od okamihu nehody až po zaujatie pozície, ktorú mal pred 
nehodou. 

 
Za vzdialenosťou 1250 metrov začínajú neutralizovaní pretekári alebo tímy strácať 
okruhy, kým nezaujmú svoju pozíciu, ktorú mali pred nehodou. 

 
Neutralizovaní pretekári alebo tímy sa nemusia vrátiť na trať v rámci posledného 
kilometra. Ak tento posledný kilometer začne počas povolenej neutralizačnej 
periódy uznanej nehody a pretekári sa nemôžu vrátiť pred začiatkom posledného 
kilometra, títo neutralizovaní pretekári alebo tímy sa uvedú v záverečných 
výsledkoch v závislosti od bodov a počtu kôl získaných pred nehodou. 

(článok doplnený  4.03.19; text upravený 1.10.19; 12.06.20) 

Vytvorenie štartovej listiny 
3.2.021   Pri  všetkých súťažiach, okrem Svetových Pohára Národov, Majstrovstiev  

bis sveta a  Olympijských  hier,  pretekári  a  tímy  musia  byť  nasadení  podľa  ich 
aktuálneho UCI dráhového rebríčka jednotlivcov. Pretekári / tímy, ktorí nemajú  
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pozíciu  v rebríčku,  budú  nasadení  rozhodcovským  zborom  ako poslední v 
náhodnom poradí. V prípade, že sa pre hromadné preteky konajú kvalifikačné 
kolá, pretekári sú do nasledujúcich kôl a do finále nasadení podľa výsledkov 
dosiahnutých v týchto kolách. 

Pre Svetový Pohár Národov, Majstrovstvá sveta a Olympijských hier, pretekári a 
tímy budú nasadení UCI. Ak je to možné, súčasný majster sveta bude mať najvyššie 
nasadený. 

 
(článok platný od 01.02.11; text upravený 01.10.12; 12.06.20) 
 

Preteky v šprinte 
3.2.046   V prípade, ak vedúci pretekár klesne pod meraciu čiaru, bude relegovaný, 

okrem prípadov ak tak urobí nedobrovoľne alebo ak v tej chvíli výsledok nie je 
považovaný za samozrejmosť. [presunuté do článku 3.2.008 dňa 12.06.20] 

3.2.049  Ak pretekár, ktorý priestupok spôsobil nie je relegovaný alebo diskvalifikovaný, 
jazda sa bude opakovať a dotyčný pretekár bude štartovať z vnútorného okraja 
dráhy a súper rozhodne o svojej štartovej pozícii. 

(text upravený 1.01.02; 12.06.20) 

§ 5   Stíhacie preteky družstiev 

Definícia 
3.2.077   Stíhacie   preteky   družstiev   sú   preteky   dvoch   súperiacich   družstiev 

štartujúcich každé z opačnej strany dráhy. Víťazom sa stane družstvo, ktoré 
dostihne druhé družstvo alebo dosiahne najrýchlejší čas. 

Preteky  mužov  a  žien  sa  idú  na  štyri  kilometre  v družstvách  zložených zo 
štyroch pretekárov. 

(text upravený 1.01.02; 26.06.07; 25.02.13; 12.06.20) 
 

3.2.089   Prípady  družstiev,  ktoré  nenastúpia  na  štart  alebo  majú  zhodný  čas, sa 
rozhodnú podľa pravidiel, ktoré platia pre stíhacie preteky jednotlivcov a v súlade 
s článkom 3.3.012. 

Ak  je  potrebné  priradiť  poradie  družstvám,  ktoré  spadajú  do  niektorej z 
nasledujúcich kategórií, poradie sa určí nasledovne, v zostupnom poradí od 8. 
miesta: 

−       družstvá, ktoré nenastúpia na štart (článok 3.2.087), a 

−       družstvá, ktoré zapríčinia dva chybné štarty (článok 3.2.095) a 

−  družstvá relegované za tlačenie (článok 3.2.096) a 

−  družstvá, ktoré ostali nekompletné po nehode (článok 3.2.100) a 

−  družstvá, ktoré boli dostihnuté (článok 3.2.085). 

 
(text upravený 1.01.02; 12.06.20) 

3.2.100   Prvé súťažné kolo a finále: 
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V prvom pol -okruhu; ak ktorékoľvek družstvo postihne nehoda, preteky sú 
prerušené a okamžite reštartované. 

Po prvom pol -okruhu žiadna nehoda sa neberie do úvahy. Družstvo musí 
pokračovať, ak má stále troch pretekárov na dráhe. 

V opačnom prípade družstvo musí zastaviť a: 

−     bude relegované a umiestni sa ako posledné v prvom súťažnom kole podľa 

článku 3.3.012 pre prvé kolo; 

−       vo finále bude považované za porazené. 

 (text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 4.03.19; 1.10.19; 12.06.20) 

§ 6   Kilometer a 500 metrov na čas 
 

3.2.107   V prípade zhody medzi tromi najlepšími časmi, identické medaily sa musia udeliť 
pre každého príslušného pretekára. víťazom sa stane pretekár, ktorý dosiahne 
v poslednom kole najlepší čas. 

(text upravený 12.06.20) 

Nehody 

(časť podľa článku 3.2.021ter) 
3.2.112   V  prípade  nehody, ak je to možné, pokračuje ďalší pretekár. Štartér nesmie prerušiť 

preteky, pokiaľ nie je na dráhe prekážka. Postihnutý pretekár (pretekári) musí  
opakovať  štart, ak je to prípustné,  na konci kvalifikačných kôl, alebo vo vhodnom 
čase podľa rozhodnutia rozhodcovského zboru. 

Pretekár, ktorý bude postihnutý druhou nehodou počas nasledujúcej jazdy, bude 
eliminovaný diskvalifikovaný (DNF). 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 4.03.19; 1.10.19; 12.06.20) 

Finále 
3.2.112   V prípade nehody sa preteky zastavia a okamžite reštartujú.  
        bis    Pretekár, ktorý utrpí druhú nehodu počas nasledujúcej jazdy, bude považovaný 

za porazeného. 

(článok doplnený 1.10.19; text upravený 12.06.20) 

§ 7   Bodovacie preteky 
 

3.2.118   Prvý pretekár v každom šprinte získa 5 bodov, druhý 3 body, tretí 2 body a štvrtý 
jeden bod. Body získané v cieľovom šprinte sa zdvojnásobia (10 bodov, 6 bodov, 
4 body, 2 body). 

V prípade nerozhodného výsledku v šprinte budú mať pretekári rovnakú pozíciu 
s príslušnými bodmi pre túto pozíciu (napríklad ak dvaja pretekári budú na prvom 
mieste v šprinte, obaja získajú 5 bodov; v takomto prípade nesmie byť pridelené 
druhé miesto). 

Každý pretekár, ktorý získa kolo náskoku na hlavný pelotón, získa 20 bodov.  
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Každý pretekár, ktorý stratí 1 okruh na hlavný pelotón, bude penalizovaný 
stratou 20 bodov. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 14.10.16; 12.06.20) 

3.2.123   Pretekárovi, ktorý získal kolo náskoku, bude udelených 20 bodov. 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 1.02.03; 1.10.19) [článok zrušený 12.06.20] 

3.2.125  Ak počas šprintu, ktorý sa započítava do bodovania, jeden alebo viac pretekárov 
získa(jú) okruh náskoku je mu(im) udelených 20 bodov. Body, ktoré sa udeľujú za 
šprint, sa pridelia okamžite v momente keď čelo pretekov pretne cieľovú čiaru 
(napríklad pretekárom v úniku alebo nasledujúceho úniku alebo tým, ktorí sú na 
čele pelotónu). 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 1.10.19; 12.06.20) 

3.2.132   Pretekár postihnutý uznanou nehodou v posledných piatich kolách, sa už nesmie 
vrátiť na dráhu, ale napriek tomu sa objaví v konečnej klasifikácii podľa  počtu  
získaných  alebo  stratených  okruhov  a   získaných  bodov pred nehodou. 

Ostatní pretekári, ktorí preteky nedokončia, budú z konečnej klasifikácie 
vylúčení. [článok presunutý do článku 3.2.020 bis dňa 12.06.20] 

§ 8   Keirin 
 

Organizácia pretekov 
3.2.135   Preteky musia zahŕňať minimálne: 

−  10 pretekárov; 

−  kvalifikačné kolo, 2 rozjazdy po 5 pretekárov; 

−  finále o  6. až 10. miesto; 

−  finále o  1. až 5. miesto; 

(text upravený 4.03.19) 

Preteky musia byť organizované ako je uvedené v nasledovných tabuľkách: 

 1.kolo  
Počet pretekári Počet rozjazdy Počet pretekári na rozjazdu  

 

12 10 - 14 
 

2 
 

6 5-7 
Najlepší 3 finále 1-6 

4. až 6. finále 7-12 

(text upravený 1.01.02; 30.03.09; 19.06.09; 21.06.18; 4.03.19; 12.06.20) 

3.2.142  Jazda bude zastavená, ak jeden alebo viacero pretekárov sa dopustí priestupku 
alebo sa správa nevhodným spôsobom počas jazdy za dernou. 

Jazda sa bude opakovať bez pretekára, ktorý priestupok spôsobil, a ktorý bude 
diskvalifikovaný penalizovaný podľa závažnosti situácie (relegácia s upozornením, 
alebo diskvalifikácia). 

(článok upravený 20.09.05; 19.06.09; 12.06.20) 
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§ 9   Tímový šprint 
 

Definícia 
3.2.144   Tímový šprint sú preteky dvoch súperiacich družstiev, keď každý pretekár musí 

viesť svoje družstvo na jeden okruh. 

Preteky mužov sa idú na tri okruhy dráhy v družstvách s tromi pretekármi.  

Preteky žien sa idú na dva okruhy dráhy v družstvách s dvomi pretekárkami.  

(text upravený 1.01.02; 19.09.06; 12.06.20) 

3.2.152   Vedúci  pretekár  musí  viesť  družstvo  jeden  okruh  a  odstúpi  smerom k 
bariére a potom sa spustí dole, aby opustil dráhu tak, že nebude prekážať 
druhému družstvu. 

Muži: 
Pretekár,   ktorý   sa   nachádza   na   druhej   pozícii   musí   viesť   družstvo 
nasledujúci okruh a potom musí odstúpiť rovnakým spôsobom. Tretí pretekár 
dokončí tretí okruh samostatne. 

Ženy: 
Druhá pretekárka dokončí druhý okruh samostatne.  

Tím, ktorý nerešpektuje vyššie uvedené pokyny, bude relegovaný. 

(text upravený 19.09.06; 4.03.19; 12.06.20) 

Nehody 

(časť podľa článku 3.2.021ter) 
3.2.155   Prvé súťažné kolo a finále: 

V prípade nehody, jazda bude zastavená a bude sa opakovať okamžite.  

Po prvom pol-okruhu sa neberie do úvahy žiadna nehoda. V takom prípade tím 
musí zastaviť a bude: 

- relegovaný a umiestni sa na poslednom mieste podľa článku 3.3.012 v prvom 
súťažnom kole; 
- považovaný za porazeného vo finále. 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 4.03.19; 12.06.20) 

3.2.161   Prvé družstvo v každom šprinte získa 5 bodov, druhé 3 body, tretie 2 body a 
štvrté jeden bod. Body získané v cieľovom šprinte sa zdvojnásobia (10 bodov, 
6 bodov, 4 body, 2 body). 

V prípade nerozhodného výsledku v šprinte budú mať družstvá rovnakú 
pozíciu s príslušnými bodmi pre túto pozíciu (napríklad ak dve družstvá budú 
na prvom mieste v šprinte, obe získajú 5 bodov; v takomto prípade nesmie byť 
pridelené druhé miesto). 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16; 12.06.20) 
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§ 11 Scratch 
 

Definícia 
3.2.175   Za účelom dosiahnutia maximálne povoleného počtu pretekárov na dráhe podľa 

článku 3.1.009, musia sa uskutočniť kvalifikačné jazdy, aby sa znížil počet 
prihlásených pretekárov podľa nasledujúcej tabuľky: 

KATEGÓRIA PREDPÍSANÁ VZDIALENOSŤ 

Muži 10 7,5 km 

Ženy 7,5 5 km 

Juniori 7,5 5 km 

Juniorky 5 3,5 km 

 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 12.06.20) 

§ 14 Vylučovacie preteky 
 

Organizácia pretekov 
3.2.219   Organizácia pretekov sa riadi špecifickými pravidlami pretekov. 

V prípade, že počet prihlásených prekročí maximálny povolený počet štartujúcich 
pre dráhu, uskutočnia sa kvalifikačné rozjazdy, aby sa znížil počet pretekárov tak, 
aby sa neprekročil maximálny počet pre dráhu. Všetci prihlásení pretekári sa 
musia najskôr zúčastniť kvalifikačných rozjázd pre preteky Scratch, 
uskutočnených na vzdialenosť podľa pravidiel pre rozjazdy pretekov Scratch. 
Rozjazdy sa jazdia takým spôsobom, aby sa kvalifikoval čo najväčší počet 
pretekárov povolených pre dráhu bez toho, aby sa nevyhnutne kvalifikoval 
maximálny povolený počet pretekárov. 

Všetci pretekári, ktorí nespĺňajú podmienky na účasť vo finále eliminačných 
pretekov, sa umiestnia spoločne na poslednom mieste. Žiadny pretekári, ktorí 
nedokončia žiadne kvalifikačné kolo, nesmú získať poradie (DNF). 

(text upravený 12.06.20) 

3.2.223   Po každom šprinte posledný pretekár, podľa pozície svojho zadného kolesa na 
cieľovej čiare, bude eliminovaný. 

Ak jeden alebo viac pretekárov sú dostihnutí o jeden okruh alebo vzdajú preteky  
medzi  šprintmi,  stanú  sa  pretekármi,  ktorí  budú  eliminovaní v ďalšom šprinte. 

V niektorých prípadoch, rozhodcovia môžu rozhodnúť eliminovať iného pretekára 
ako posledného pretekára (napríklad, ak  pretekár bude jazdiť po chodníčku). 
Hlavný rozhodca je zodpovedný za konečné rozhodnutie o tom, kto bude 
vylúčený na základe informácií od rozhodcu -arbitra a ostatných rozhodcov. 

Vo všetkých prípadoch, rozhodnutie, ktorí pretekári majú byť eliminovaní, musí   
byť   oznámené  pred   tým,   ako   pretekári  pretnú  čiaru   stíhačov na protiľahlej 
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rovinke po vyraďovacom šprinte. Ak nie je možné rozhodnúť v tejto lehote, žiadny 
nebude eliminovaný v ďalšom šprinte. Toto sa oznámi zelenou vlajkou na štartovej 
čiare. 

Eliminovaný pretekár musí opustiť dráhu okamžite, inak bude diskvalifikovaný 
penalizovaný v závislosti od závažnosti situácie (eliminovaný s upozornením, 
alebo diskvalifikovaný). V prípade, že pretekár neopustí dráhu okamžite, hlavný 
rozhodca môže neutralizovať preteky do tej doby, pokiaľ príslušný pretekár dráhu 
neopustí. 

(text upravený 18.06.10; 30.09.10; 1.10.11; 21.06.18; 12.06.20) 

3.2.226   V prípade    uznanej    nehody    jedného    alebo    viacerých    pretekárov, po 
rozhodnutí hlavného rozhodcu, preteky budú okamžite neutralizované na  
maximálnu  vzdialenosť  a  počet  okruhov,  ktorý  sa  približuje vzdialenosti 1250  
metrov,  aby  sa  postihnutí  pretekári  mohli  vrátiť  do pelotónu. V prípade, keď 
všetci pretekári na dráhe budú postihnutí uznanou nehodou, preteky budú 
neutralizované maximálne na 3 minúty, aby sa postihnutí pretekári mohli vrátiť 
do pelotónu. 

Neutralizácia musí byť označená žltou vlajkou na štartovej čiare a všetci pretekári   
budú   jazdiť   na   dráhe   v   kompaktnej   skupine   primeranou rýchlosťou. Do 
úvahy sa nebude brať postavenie akýchkoľvek pretekárov na čele alebo na konci 
pelotónu v čase nehody. 

Preteky sa reštartujú, keď sú zasiahnutí pretekári späť na dráhe, alebo keď 
skončila neutralizácia, stiahnutím žltých vlajok a výstrelom z pištole štartéra. 
Ktoríkoľvek  pretekári,  ktorí  nebudú  schopní  pokračovať  v pretekoch  v tomto 
čase, budú považovaní za eliminovaných a ich umiestnenie sa určí v  závislosti od  
času ich eliminácie. Zvonením v nasledujúcom okruhu sa označí začiatok 
šprintérskeho okruhu. 

S  výnimkou  prípadu,  keď  všetci  pretekári  budú  postihnutí     uznanou 
nehodou, ak štyria alebo menej pretekárov zostane na dráhe, už žiadna 
neutralizácia nebude poskytnutá, a akíkoľvek pretekári, ktorí nedokončia, budú 
eliminovaní a ich umiestnenie sa určí   v závislosti od času ich eliminácie. 

(text upravený 18.06.10; 30.09.10; 4.03.19; 12.06.20) 

§ 16 Omnium 
(kapitola platná od 07.07.06) 

3.2.251   Každý pretekár, ktorý vzdá ktorúkoľvek súťaž,  bude považovaný, že vzdal 
bis     preteky a v celkovom poradí bude figurovať za posledným umiestneným 

pretekárom s poznámkou "DNF" („did not finish“; nedokončil) a nebude mu 
pridelené poradie, podľa článku 3.3.012. 

Okrem   Vylučovacích  pretekov,   každý   pretekár,   ktorý   bude   odvolaný z 
ktorejkoľvek súťaže bude penalizovaný odpočítaním 40 bodov a bude mu 
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pridelené ďalšie dostupné poradie. 

V prípade pretekov Scratch a Tempo pretekov, musí byť pretekár, ktorý stratil dve 
kolá, odvolaný. Tento pretekár bude penalizovaný odpočítaním 40 bodov v 
klasifikácii Omnia a bude mu pridelené ďalšie dostupné poradie určené počtom 
pretekárov, ktorí zostanú v tejto chvíli na dráhe. Ak pretekár z nejakého dôvodu 
nebude odvolaný, bude klasifikovaný podľa toho, v akom poradí by sa nachádzal 
v okamihu, keď stratil svoje druhé kolo (vrátane odpočítania bodov). 

(text upravený 18.06.10; 1.02.11; 20.06.14; 15.03.16; 1.10.19; 12.06.20) 

3.2.251   V pretekoch Scratch, každý pretekár, ktorý nedokončí preteky z  dôsledku 
ter    pádu v poslednom kilometri, alebo sa nemôže vrátiť na trať v poslednom kilometri, 

bude mu priradené ďalšie dostupné umiestnenie (a body) vzhľadom na počet 
okruhov a počtu pretekárov v tom čase zostávajúcich na dráhe. 

V pretekoch Scratch pretekár, ktorý bude dostihnutý o dve kolá, bude 
penalizovaný odpočítaním 40 bodov podľa článku 3.2.251bis a môže byť 
z pretekov odvolaný. Jeho poradie bude určené podľa počtu, v tom čase, 
zostávajúcich pretekárov na dráhe. 

V Bodovacích pretekoch a Tempo pretekoch pretekár, ktorý sa nebude môcť 
vrátiť na dráhu v poslednom kilometri, v záverečnom šprinte mu bude priradené 
umiestnenie podľa počtu, v tom čase, zostávajúcich pretekárov na dráhe. 

(článok platný od 15.03.16; 14.10.16; 01.07.17; 1.10.17; 12.06.20) 

Kapitola III UCI DRÁHOVÝ REBRÍČEK KLASIFIKÁCIA JEDNOTLIVCOV 
(Kapitola platná od 31.05.04, upravená 15.03.16) 

UCI rebríček národov 
3.3.002   Klasifikácia  krajín  mužov  a žien  v  kategóriách  elite  a juniorov,  sa  tiež 

zostavuje  z  každej  súťaže,  ktoré  sú  uvedené  v  článku  3.3.009  a  je 
výhradným vlastníctvom UCI. 

Pretekári alebo tímy súťažiace za svoje UCI dráhové tímy získajú body pre svoje 
UCI dráhové tímy v rebríčkoch tímov UCI, všetci ostatní pretekári / tímy získajú 
body pre svoj národ do UCI dráhového rebríčku národov. 

V súťaži družstiev (okrem Madison), klasifikácia krajín sa vypočíta ako súčet bodov 
najlepšie umiestnených pretekárov každej krajiny na každej súťaži, až do 
nasledovnej maximálnej kvóty, ktorá sa rovná obvyklému počtu pretekárov 
tvoriacich družstvo. 

 
MUŽI                                                    ŽENY 
Stíhacie preteky družstiev: 4            Stíhacie preteky družstiev: 4 
Tímový šprint: 3                                 Tímový šprint: 2 3 

 
Ako náhle krajina dosiahne svoju maximálnu kvótu na súťaži, jej pretekári 
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nedostanú žiadne body nad kvótu.  
 

V súťaži jednotlivcov a Madison, klasifikácia krajín sa vypočíta ako súčet bodov 
troch najlepšie umiestnených pretekárov získaných pretekármi podľa národnosti 
každej krajiny v každej súťaži takto: 
- ak je to možné, najlepší výsledok z olympijských hier 
- najlepší výsledok z majstrovstiev sveta (podľa maximálneho počtu pretekárov 
podľa štátnej príslušnosti stanoveného v článku 9.2.022) 
- najlepší výsledok z kontinentálnych majstrovstiev (podľa maximálneho počtu 
jazdcov podľa štátnej príslušnosti stanoveného v článku 10.1.005) 
- najlepší výsledok z Pohára národov (podľa maximálneho počtu jazdcov podľa 
štátnej príslušnosti podľa článku 3.4.007) 
- najlepších 9 výsledkov triedy 1 
- najlepších 9 výsledkov triedy 2 
- najlepší výsledok z národných majstrovstiev 

Priebežné umiestnenie krajín so zhodným počtom bodov, sa určí podľa 
umiestnenia ich najlepšieho pretekára v UCI Dráhovej Klasifikácii Jednotlivcov 
článku 3.3.011. 

(text upravený 30.09.10; 14.10.16; 05.03.18; 21.06.18; 12.06.20) 

3.3.007   Klasifikácia Rebríček jednotlivcov a klasifikácia rebríček národov sa musí  spracovať  
najmenej dvakrát za mesiac raz za týždeň. 

V prípade potreby, klasifikácie rebríčky z predchádzajúcich mesiacov budú 
opravené. 

(text upravený 12.06.20) 

UCI Klasifikácia rebríček jednotlivcov 
3.3.010   Body sa udeľujú podľa nasledovnej tabuľky, do úvahy sa berú iba najlepšie 

výsledky každého pretekára nasledovne: 

−  ak je to možné, výsledok z Olympijských hier 

−  výsledok z Majstrovstiev sveta 

−  výsledok z Kontinentálnych majstrovstiev 

−  najlepší 3 výsledky výsledok z Svetového Pohára národov (max. 2 výsledky z 
kontinentu  pretekára  alebo  max.  2  výsledky  mimo  kontinentu 
pretekára)* 

−  najlepšie 3 výsledky z pretekov triedy 1 

−  najlepšie 3 výsledky z pretekov triedy 2 

−  výsledok z Národných majstrovstiev 
 

* S výnimkou prípadov, keď neexistujú žiadne iné preteky počas sezóny, ktoré 
sa organizujú na kontinente pretekára. 

(text upravený 12.06.20) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

 Majstrovstvá sveta 
Svetové Pohár 

Národov* 
Kontinentálne 
Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

 

P
re

te
ky

 j
ed

n
o

tl
iv

co
v 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 1000 1000 800 800 600 600 

2 900 900 720 720 540 540 

3 800 800 640 640 480 480 

4 750 750 600 600 450 450 

5 700 700 560 560 420 420 

6 650 650 520 520 390 390 

7 600 600 480 480 360 360 

8 550 550 440 440 330 330 

9 500 500 400 400 300 300 

10 450 450 360 360 270 270 

11 410 410 328 328 246 246 

12 380 380 304 304 228 228 

13 350 350 280 280 210 210 

14 320 320 256 256 192 192 

15 290 290 232 232 174 174 

16 260 260 208 208 156 156 

17 197 197 192 192 144 144 

18 181 181 176 176 132 132 

19 165 165 160 160 120 120 

20 149 149 144 144 108 108 

21 133 133 128 128 96 96 

22 117 117 112 112 84 84 

23 101 101 96 96 72 72 

24 85 85 80 80 60 60 

25 do X 1 1 1 1 1 1 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

  

Majstrovstvá sveta Svetové Pohár Národov* 
Kontinentálne 
Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

 

M
ad

is
o

n
 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 2000 (2 x1000)  

 
2000 (2 x1000)  

 
1600 (2 x 800) 1600 (2 x 800) 1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 

2 1800 (2 x 900)  

 
1800 (2 x 900)  

 
1440 (2 x 720) 1440 (2 x 720) 1080 (2 x 540) 1080 (2 x 540) 

3 1600 (2 x 800)  

 
1600 (2 x 800)  

 
1280 (2 x 640) 1280 (2 x 640) 960 (2 x 480) 960 (2 x 480) 

4 1500 (2 x 750)  

 
1500 (2 x 750)  

 
1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 

5 1400 (2 x 700)  

 
1400 (2 x 700)  

 
1120 (2 x 560) 1120 (2 x 560) 840 (2 x 420) 840 (2 x 420) 

6 1300 (2 x 650)  

 
1300 (2 x 650)  

 
1040 (2 x 520) 1040 (2 x 520) 780 (2 x 390) 780 (2 x 390) 

7 1200 (2 x 600)  

 
1200 (2 x 600)  

 
960 (2 x 480) 960 (2 x 480) 720 (2 x 360) 720 (2 x 360) 

8 1100 (2 x 550)  

 
1100 (2 x 550)  

 
880 (2 x 440) 880 (2 x 440) 660 (2 x 330) 660 (2 x 330) 

9 1000 (2 x 500)  

 
1000 (2 x 500)  

 
800 (2 x 400) 800 (2 x 400) 600 (2 x 300) 600 (2 x 300) 

10 900 (2 x 450)  

 
900 (2 x 450)  

 
720 (2 x 360) 720 (2 x 360) 540 (2 x 270) 540 (2 x 270) 

11 820 (2 x 410)  

 
820 (2 x 410)  

 
656 (2 x 328) 656 (2 x 328) 492 (2 x 246) 492 (2 x 246) 

12 760 (2 x 380)  

 
760 (2 x 380)  

 
608 (2 x 304) 608 (2 x 304) 456 (2 x 228) 456 (2 x 228) 

13 570 (2 x 285)  

 
570 (2 x 285)  

 
560 (2 x 280) 560 (2 x 280) 420 (2 x 210) 420 (2 x 210) 

14 522 (2 x 261)  

 
522 (2 x 261)  

 
512 (2 x 256) 512 (2 x 256) 384 (2 x 192) 384 (2 x 192) 

15 474 (2 x 237) 

 
474 (2 x 237) 

 
464 (2 x 232) 464 (2 x 232) 348 (2 x 174) 348 (2 x 174) 

16 426 (2 x 213)  

 
426 (2 x 213)  

 
416 (2 x 208) 416 (2 x 208) 312 (2 x 156) 312 (2 x 156) 

17 394 (2 x 197)  

 
394 (2 x 197)  

 
384 (2 x 192) 384 (2 x 192) 288 (2 x 144) 288 (2 x 144) 

18 362 (2 x 181)  

 
362 (2 x 181)  

 
352 (2 x 176) 352 (2 x 176) 264 (2 x 132) 264 (2 x 132) 

19 -X 2 (2 x 1)  

 
2 (2 x 1)  

 
2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

 Majstrovstvá sveta Svetové Pohár Národov* Kontinentálne Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

St
íh

ac
ie

 p
re

te
ky

 d
ru

žs
ti

ev
 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 2000 (4 x 500) 

 

2000 (4 x 500) 

 

1600 (4 x 400) 1600 (4 x 400) 1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 

2 1800 (4 x 450) 

 

1800 (4 x 450) 

 

1440 (4 x 360) 1440 (4 x 360) 1080 (4 x 270) 1080 (4 x 270) 

3 1600 (4 x 400) 

 

1600 (4 x 400) 

 

1280 (4 x 320) 1280 (4 x 320) 960 (4 x 240) 960 (4 x 240) 

4 1500 (4 x 375) 

 

1500 (4 x 375) 

 

1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 900 (4 x 225) 900 (4 x 225) 

5 1400 (4 x 350) 

 

1400 (4 x 350) 

 

1120 (4 x 280) 1120 (4 x 280) 840 (4 x 210) 840 (4 x 210) 

6 1300 (4 x 325) 

 

1300 (4 x 325) 

 

1040 (4 x 260) 1040 (4 x 260) 780 (4 x 195) 780 (4 x 195) 

7 1200 (4 x 300) 

 

1200 (4 x 300) 

 

960 (4 x 240) 960 (4 x 240) 720 (4 x 180) 720 (4 x 180) 

8 1100 (4 x 275) 

 

1100 (4 x 275) 

 

880 (4 x 220) 880 (4 x 220) 660 (4 x 165) 660 (4 x 165) 

9 1000 (4 x 250) 

 

1000 (4 x 250) 

 

800 (4 x 200) 800 (4 x 200) 600 (4 x 150) 600 (4 x 150) 

10 900 (4 x 225) 

 

900 (4 x 225) 

 

720 (4 x 180) 720 (4 x 180) 540 (4 x 135) 540 (4 x 135) 

11 820 (4 x 205) 

 

820 (4 x 205) 

 

656 (4 x 164) 656 (4 x 164) 492 (4 x 123) 492 (4 x 123) 

12 760 (4 x 190) 

 

760 (4 x 190) 

 

608 (4 x 152) 608 (4 x 152) 456 (4 x 114) 456 (4 x 114) 

13 700 (4 x 175) 

 

700 (4 x 175) 

 

560 (4 x 140) 560 (4 x 140) 420 (4 x 105) 420 (4 x 105) 

14 640 (4 x 160) 

 

640 (4 x 160) 

 

512 (4 x 128) 512 (4 x 128) 384 (4 x 96) 384 (4 x 96) 

15 580 (4 x 145) 

 

580 (4 x 145) 

 

464 (4 x 116) 464 (4 x 116) 348 (4 x 87) 348 (4 x 87) 

16 520 (4 x 130) 

 

520 (4 x 130) 

 

416 (4 x 104) 416 (4 x 104) 312 (4 x 78) 312 (4 x 78) 

17 404 (4 x 101) 

 

404 (4 x 101) 

 

384 (4 x 96) 384 (4 x 96) 288 (4 x 72) 288 (4 x 72) 

18 372 (4 x 93) 

 

372 (4 x 93) 

 

352 (4 x 88) 352 (4 x 88) 264 (4 x 66) 264 (4 x 66) 

19 340 (4 x 85) 

 

340 (4 x 85) 

 

320 (4 x 80) 320 (4 x 80) 240 (4 x 60) 240 (4 x 60) 

20 308 (4 x 77) 

 

308 (4 x 77) 

 

288 (4 x 72) 288 (4 x 72) 216 (4 x 54) 216 (4 x 54) 

21 276 (4 x 69) 

 

276 (4 x 69) 

 

256 (4 x 64) 256 (4 x 64) 192 (4 x 48) 192 (4 x 48) 

22 244 (4 x 61) 

 

244 (4 x 61) 

 

224 (4 x 56) 224 (4 x 56) 168 (4 x 42) 168 (4 x 42) 

23 212 (4 x 53) 

 

212 (4 x 53) 

 

192 (4 x 48) 192 (4 x 48) 144 (4 x 36) 144 (4 x 36) 

24 180 (4 x 45) 

 

180 (4 x 45) 

 

160 (4 x 40) 160 (4 x 40) 120 (4 x 30) 120 (4 x 30) 

25-X 2 (4 x 0,5) 

 

2 (4 x 0,5) 

 

2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

 Majstrovstvá sveta Svetové Pohár Národov* Kontinentálne Majstrovstvá 

 Olympijské hry*     

Tí
m

o
vý

  š
p

ri
n

t 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

1 1500 (3 x 500) 

 

1500 (3 x 500) 

 

1200 (3 x 400) 1200 (3 x 400) 900 (3 x 300) 900 (3 x 300) 

2 1350 (3 x 450) 

 

1350 (3 x 450) 

 

1080 (3 x 360) 1080 (3 x 360) 810 (3 x 270) 810 (3 x 270) 

3 1200 (3 x 400) 

 

1200 (3 x 400) 

 

960 (3 x 320) 960 (3 x 320) 720 (3 x 240) 720 (3 x 240) 

4 1125  (3 x 375) 

 

1125  (3 x 375) 

 

900 (3 x 300) 900 (3 x 300) 675 (3 x 225) 675 (3 x 225) 

5 1050 (3 x 350) 

 

1050 (3 x 350) 

 

840 (3 x 280) 840 (3 x 280) 630 (3 x 210) 630 (3 x 210) 

6 975 (3 x 325) 

 

975 (3 x 325) 

 

780 (3 x 260) 780 (3 x 260) 585 (3 x 195) 585 (3 x 195) 

7 900 (3 x 300) 

 

900 (3 x 300) 

 

720 (3 x 240) 720 (3 x 240) 540 (3 x 180) 540 (3 x 180) 

8 825 (3 x 275) 

 

825 (3 x 275) 

 

660 (3 x 220) 660 (3 x 220) 495 (3 x 165) 495 (3 x 165) 

9 750 (3 x 250) 

 

750 (3 x 250) 

 

600 (3 x 200) 600 (3 x 200) 450 (3 x 150) 450 (3 x 150) 

10 675  (3 x 225) 

 

675  (3 x 225) 

 

540 (3 x 180) 540 (3 x 180) 405 (3 x 135) 405 (3 x 135) 

11 615  (3 x 205) 

 

615  (3 x 205) 

 

492 (3 x 164) 492 (3 x 164) 369 (3 x 123) 369 (3 x 123) 

12 570 (3 x 190) 

 

570 (3 x 190) 

 

456 (3 x 152) 456 (3 x 152) 342 (3 x 114) 342 (3 x 114) 

13 525 (3 x 175) 

 

525 (3 x 175) 

 

420 (3 x 140) 420 (3 x 140) 315 (3 x 105) 315 (3 x 105) 

14 480 (3 x 160) 

 

480 (3 x 160) 

 

384 (3 x 128) 384 (3 x 128) 288 (3 x 96) 288 (3 x 96) 

15 435  (3 x 145) 

 

435  (3 x 145) 

 

348 (3 x 116) 348 (3 x 116) 261 (3 x 87) 261 (3 x 87) 

16 390 (3 x 130) 

 

390 (3 x 130) 

 

312 (3 x 104) 312 (3 x 104) 234 (3 x 78) 234 (3 x 78) 

17 303 (3 x 101) 

 

303 (3 x 101) 

 

288 (3 x 96) 288 (3 x 96) 216 (3 x 72) 216 (3 x 72) 

18 279 (3 x 93) 

 

279 (3 x 93) 

 

264 (3 x 88) 264 (3 x 88) 198 (3 x 66) 198 (3 x 66) 

19 255 (3 x 85) 

 

255 (3 x 85) 

 

240 (3 x 80) 240 (3 x 80) 180 (3 x 60) 180 (3 x 60) 

20 231 (3 x 77) 

 

231 (3 x 77) 

 

216 (3 x 72) 216 (3 x 72) 162 (3 x 54) 162 (3 x 54) 

21 207 (3 x 69) 

 

207 (3 x 69) 

 

192 (3 x 64) 192 (3 x 64) 144 (3 x 48) 144 (3 x 48) 

22 183 (3 x 61) 

 

183 (3 x 61) 

 

168 (3 x 56) 168 (3 x 56) 126 (3 x 42) 126 (3 x 42) 

23 159 (3 x 53) 

 

159 (3 x 53) 

 

144 (3 x 48) 144 (3 x 48) 108 (3 x 36) 108 (3 x 36) 

24 135 (3 x 45) 

 

135 (3 x 45) 

 

120 (3 x 40) 120 (3 x 40) 90 (3 x 30) 90 (3 x 30) 

25-X 1.5 (3 x 0.5) 

 

1 (3 x 0.5)  

 

1,5 (3 x 0,5) 1 (3 x 0,5) 1,5 (3 x 0,5) 1 (3 x 0,5) 
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Por. 

ELITE / JUNIORI 

  
Trieda 1 

Trieda 2 

Národné Majstrovstvá 

 
M

ad
is

o
n

 

 Muži Ženy Muži Ženy 

1 400 (2 x 200) 400 (2 x 200) 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 

2 360 (2 x 180) 360 (2 x 180) 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 

3 320 (2 x 160) 320 (2 x 160) 160 (2 x 80) 160 (2 x 80) 

4 300 (2 x 150) 300 (2 x 150) 150 (2 x 75) 150 (2 x 75) 

5 280 (2 x 140) 280 (2 x 140) 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 

6 260 (2 x 130) 260 (2 x 130) 130 (2 x 65) 130 (2 x 65) 

7 240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 120 (2 x 60) 120 (2 x 60) 

8 220 (2 x 110) 220 (2 x 110) 110 (2 x 55) 110 (2 x 55) 

9 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 100 (2 x 50) 100 (2 x 50) 

10 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 90 (2 x 45) 90 (2 x 45) 

11 164 (2 x 82) 164 (2 x 82) 82 (2 x 41) 82 (2 x 41) 

12 152 (2 x 76) 152 (2 x 76) 76 (2 x 38) 76 (2 x 38) 

13 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 70 (2 x 35) 70 (2 x 35) 

14 128 (2 x 64) 128 (2 x 64) 64 (2 x 25) 64 (2 x 25) 

15 116 (2 x 58) 116 (2 x 58) 58 (2 x 29) 58 (2 x 29) 

16 104 (2 x 52) 104 (2 x 52) 52 (2 x 26) 52 (2 x 26) 

17 96 (2 x 48) 96 (2 x 48) 48 (2 x 24) 48 (2 x 24) 

18 88 (2 x 44) 88 (2 x 44) 44 (2 x 22) 44 (2 x 22) 

19 - X 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 

20 72 (2 x 36) 72 (2 x 36) 36 (2 x 18) 36 (2 x 18) 

21 64 (2 x 32) 64 (2 x 32) 32 (2 x 16) 32 (2 x 16) 

22 56 (2 x 28) 56 (2 x 28) 28 (2 x 14) 28 (2 x 14) 

23 48 (2 x 24) 48 (2 x 24) 24 (2 x 12) 24 (2 x 12) 

24 40 (2 x 20) 40 (2 x 20) 20 (2 x 10) 20 (2 x 10) 

25 - X 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 

 

(text upravený 10.06.05; 19.09.06; 25.09.07; 13.06.08, 29.03.10; 1.07.12; 1.02.13; 10.04.13; 
15.03.16; 14.10.16; 01.07.17; 05.03.18; 21.06.18, 12.06.20) 

3.3.011   Poradie priority medzi pretekármi, ktorí získali rovnaký počet bodov sa určí 
podľa ich umiestnenia na pretekoch v nasledovnom poradí: 

1. Majstrovstvá sveta; 
2. Svetové Pohár národov; 
3. Kontinentálne majstrovstvá; 
4. Medzinárodné preteky triedy 1; 
5. Medzinárodné preteky triedy 2; 
6. Národné majstrovstvá 
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V prípade ďalšej zhody, rozhodujúce bude lepšie umiestnenie pretekára 
alebo národu na posledných pretekoch v rovnakej triede. 

(článok platný od 13.06.08; 25.02.13; 15.03.16; 12.06.20) 

Kapitola IV UCI SVETOVÝ POHÁR NÁRODOV na DRÁHE 

3.4.001   Medzinárodná cyklistická únia vytvorila "Svetový Pohár národov na Dráhe", ktorý 
obsahuje celkovú klasifikáciu krajín, skladajúci sa z počtu pretekov, ktoré 
každoročne stanoví Výkonný výbor UCI. 

(text upravený 12.06.20) 

3.4.002   Svetový Pohár národov na Dráhe je výhradným vlastníctvom UCI. 

(text upravený 12.06.20) 

3.4.003   Súťaže Svetového Pohára národov sa skladajú zo súťaží Majstrovstiev sveta, ako 
je uvedené nižšie: 

MUŽI                                                           ŽENY 
1)   1 km s pevným štartom                    1) 500 m s pevným štartom 
2)   Šprint                                                   2) Šprint 
3)   Stíhačka jednotlivcov, 4 km             3) Stíhačka jednotlivcov, 3 km 
4)   Stíhačka družstiev, 4 km                   4) Stíhačka družstiev, 4 km 
5)   Keirin                                                    5) Keirin 
6)   Tímový šprint                                      6) Tímový šprint 
7)   Bodovacie preteky, 40 km             7) Bodovacie preteky, 25 km 
8)   Madison, 50 km                               8) Madison, 30 km 
9)   Scratch, 15 km                                    9) Scratch, 10 km 
10) Omnium   10) Omnium 
11) Vylučovacie preteky  11) Vylučovacie preteky 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 19.09.06; 25.09.07; 29.03.10; 18.06.10; 25.02.13; 14.10.16; 
1.10.19; 12.06.20) 

Účasť 
3.4.004   Na pretekoch súťažia reprezentačné družstvá a registrované kvalifikované UCI 

dráhové tímy. ktoré sa skladajú z Pretekári musia mať vek 18 rokov a viac. 4 najlepší 
juniori z posledných Majstrovstiev sveta sa môžu zúčastniť pretekov Svetového 
Pohára národov, konaných v tom istom roku. 

Účasť na jednotlivých súťažiach a Madisone je obmedzená pre pretekárov, ktorý 
majú najmenej 250 bodov v príslušnom UCI Dráhovom Rebríčku. Aby sa 
kvalifikoval, každý pretekár musí mať minimálny počet bodov potrebných buď 6 
týždňov pred ku dňu začatia on-line prihlasovania na prvým kolom Svetového 
Pohára národov (čl. 3.4.005), alebo v poslednej aktualizácii príslušného UCI 
Dráhového Rebríčka. Pre rozvoj dráhovej cyklistiky, dráhová komisia môže udeliť 
výnimku z tejto požiadavky. Toto neplatí pre štart pretekárov v stíhačke 
jednotlivcov a v pretekoch na 1 km / 500 m. 
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Účasť v každej súťaži Svetového Pohára národov určuje spôsobilosť národnej 
federácie zúčastniť sa príslušnej súťaže na majstrovstvách sveta v súlade s 
článkom 9.2.027bis. 

(text upravený 1.01.03; 21.01.06; 25.02.13; 10.04.13; 20.06.14; 15.03.16; 01.07.17; 
05.03.18; 12.06.20) 

3.4.005   Prihlásiť sa môžu národné družstvá federácií, ktoré sú členmi UCI a 
kvalifikované UCI dráhové tímy (podľa článku 3.4.004). 

Maximálny počet pretekárov / tímov, ktorí sa kvalifikujú, je určený UCI Dráhovým 
Rebríčkom v deň otvorenia on-line registrácie pre prvé kolo Svetového pohára 
podľa nasledujúcej tabuľky: 

Špecialita Muži Ženy 

Šprint 45 3) 45 3) 

Keirin 36 3) 36 3) 

Omnium 24 2) 24 2) 

Madison  18 1) 4)  18 1) 4) 
1)   

Pridelené podľa UCI Dráhový rebríček národov 
2)   

Prvé 2/3 kvóty sú pridelené prostredníctvom UCI Dráhový rebríček národov. Posledná 

1/3 kvóty je pridelená podľa UCI Dráhový rebríček jednotlivcov krajinám, ktoré sa 

nekvalifikovali na základe UCI Dráhový rebríček národov.
 

3)  
Pridelené pomocou UCI Dráhového rebríčka jednotlivcov. 

4)  
Ak sa pretekov zúčastní Majster sveta, počet kvalifikovaných družstiev / 

pretekárov  cez UCI Dráhový Rebríček  musí byť  zredukovaný,  aby sa neprekročil 
príslušný maximálny počet. 

V prípade hromadných pretekov a Madison, ak počet prihlásených pretekárov 
prekročí maximálny povolený počet štartujúcich pre dráhu podľa článku 3.1.009, 
uskutočnia sa kvalifikačné rozjazdy. Rozjazdy sa jazdia takým spôsobom, aby sa 
kvalifikoval čo najväčší počet pretekárov / tímov povolených pre dráhu bez toho, 
aby sa nevyhnutne kvalifikoval maximálny povolený počet pretekárov / tímov. 

Neexistuje žiadny maximálny počet pre ostatné špeciality. 

(text upravený 25.09.07; 01.10.12; 01.02.13; 10.04.13; 15.03.16; 14.10.16; 05.03.18; 
21.06.18; 12.06.20) 

3.4.007   Maximálny počet účastníkov národného tímu (dráhový tím alebo národné 
družstvo) na každé preteky podujatie je nasledovný: 

MUŽI 
 

 ŽENY  

Tímový šprint 2 tímy 3 Tímový šprint 2 tímy 3 

Šprint 2 pretekári 2 Šprint 2 pretekárky 2 

Keirin 2 pretekári 1 Keirin 2 pretekárky 1 

1 km na čas 2 pretekári 1 500 m na čas 2 pretekárky 1 
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Stíhacie preteky 
družstiev 

2 družstvá 4 Stíhacie preteky 
družstiev 

2 družstvá 4 

Stíhacie preteky 
jednotlivcov 

2 pretekári 1 Stíhacie preteky 
jednotlivcov 

2 pretekárky 1 

Bodovacie preteky 1 pretekár Bodovacie 
preteky 

1 pretekárka 

Scratch 1 pretekár Scratch 1 pretekárka 

Omnium 1 pretekár Omnium 1 pretekárka 

Vylučovacie 
preteky 

1 pretekár Vylučovacie 
preteky 

1 pretekárka 

Madison 1 tím Madison 1 tím 
 

Na každú súťaž je povolený maximálne jeden náhradný pretekár. Náhradní 
pretekári musia byť potvrdení pri potvrdení štartujúcich podľa článku 3.4.009. 
Vedúci tímov môžu zasielať zmeny sekretárovi kolégia rozhodcov do začiatku 
prvého súťažného bloku pretekov dňa. 

V záujme prehľadnosti, v tímových súťažiach, iba najlepšie hodnotený tím jednej 
krajiny získa body podľa článku 3.3.002. 

 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 26.08.04; 19.09.06; 25.09.07; 29.03.10; 18.06.10; 
25.02.13; 10.04.13; 14.10.16; 12.06.20) 

3.4.007   Maximálny  počet  pretekárov  rovnakej  národnosti,  bez ohľadu na ich 
bis družstvo,  ktorí  sa  kvalifikovali  cez  UCI  Dráhový  Rebríček  je  obmedzený v 

niektorých špecialitách nasledovne: 

Šprint             3 
Keirin             2 
Omnium        1 
Madison        1 (družstvo) 

V prípade, ak existuje viac pretekárov/družstiev rovnakej národnosti, ktorí sa 
prihlásili do vyššie uvedených špecialít, výber oprávnených pretekárov 
/  družstiev  vykoná  príslušná  národná  federácia,  a  to  aj  v  prípade,  ak 
pretekár / družstvo súťaží za UCI dráhový tím. 

Maximálny počet účastníkov UCI dráhového tímu na každé podujatie je 
nasledovný: 

MUŽI 
 

 ŽENY  

Tímový šprint 1 tím Tímový šprint 1 tím 

Šprint 2 pretekári Šprint 2 pretekárky  

Keirin 2 pretekári  Keirin 2 pretekárky  

1 km na čas 2 pretekári  500 m na čas 2 pretekárky 

Stíhacie preteky 1 družstvo  Stíhacie preteky 1 družstvo 
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družstiev družstiev 

Stíhacie preteky 
jednotlivcov 

2 pretekári  Stíhacie preteky 
jednotlivcov 

2 pretekárky  

Bodovacie preteky 1 pretekár Bodovacie 
preteky 

1 pretekárka 

Scratch 1 pretekár Scratch 1 pretekárka 

Omnium 1 pretekár Omnium 1 pretekárka 

Vylučovacie 
preteky 

1 pretekár Vylučovacie 
preteky 

1 pretekárka 

Madison 1 tím Madison 1 tím 
 

Na každú súťaž je povolený maximálne jeden náhradný pretekár. Náhradní 
pretekári musia byť potvrdení pri potvrdení štartujúcich podľa článku 3.4.009. 
Vedúci tímov môžu zasielať zmeny sekretárovi kolégia rozhodcov do začiatku 
prvého súťažného bloku pretekov dňa. 

V záujme prehľadnosti, v tímových súťažiach, iba najlepšie hodnotený tím jednej 
krajiny získa body podľa článku 3.3.002. 

 
(článok platný od 10.04.13; text upravený 15.03.16; 05.03.18; 12.06.20) 

3.4.007   Okrem prípadov Omnium a Madison, ak sú maximálne kvóty definované v  
      ter     čl. 3.4.005   naplnené,   národná    federácia   organizátora   je   oprávnená 

zaregistrovať svoje družstvo do súťaže družstiev a svojho pretekára do súťaže 
jednotlivcov. V tomto zmysle má národná federácia organizátora nárok na prvú 
rezervnú kvótu. Z dôvodu prehľadnosti zostávajú v platnosti všetky kritériá účasti. 

(článok platný od 01.07.17; text upravený 1.10.19) [článok zrušený 12.06.20] 

3.4.009   Mená pretekárov, náhradníkov a sprevádzajúcich osôb musia byť doručené 
organizátorovi najneskôr do 3 týždňov pred dátumom konania pretekov. V prípade 
oneskoreného prihlásenia po stanovenom termíne sa bude požadovať poplatok 
za oneskorenú registráciu 200 CHF za tím. 

V prípade neúčasti prihlásených tímov na súťaži môže byť udelená pokuta 300, - 
CHF za tím. 

Mená pretekárov, ktorí sa zúčastnia pretekov, musia byť oznámené 
Rozhodcovskému zboru najneskôr na pravé poludnie v predvečer prvej súťaže 
pretekov podľa publikovaných časov a pokynov. Akékoľvek oznámenia, ktoré 
budú po tomto časovom limite, budú podliehať pokute vo výške 300,- CHF. 

Účasť na porade tímových manažérov je povinná. Akákoľvek neúčasť je potrestaná 
pokutou 300, - CHF. Účasť je definovaná ako prítomnosť od prezentácie na 
začiatku porady až do ukončenia porady. 

(text upravený 26.08.04; 30.09.10; 4.03.19; 1.10.19; 12.06.20) 
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Organizácia 
3.4.010   Organizátori pretekov  Svetového  Pohára národov musia  s  UCI  podpísať  zmluvu, 

ktorá  upravuje  najmä  audiovizuálne  práva,  marketingové  práva  a materiálne 
zabezpečenie pretekov. 

(text upravený 12.06.20) 

3.4.020   Prví   traja   pretekári   v každej   súťaži   dostanú   od   organizátora,   podľa 
príslušného poradia, zlatú medailu (1. miesto), striebornú (2. miesto) a bronzovú 
medailu (3. miesto). 

Krajina, ktorá sa umiestni na pretekoch ako prvá, dostane od organizátora určité 
umelecké dielo. 

(text upravený 12.06.20) 

Klasifikácia UCI rebríček 
3.4.021   Po skončení každej súťaže, pretekárom budú udelené body podľa príslušnej 

tabuľky v článku 3.3.010. 

Pokiaľ ide o UCI rebríček národov, iba pretekári štartujúci za národný výber získajú 
body pre svoju krajinu. Pretekári štartujúci za UCI dráhové tímy získajú body pre 
svoj UCI dráhový tím do rebríčka UCI dráhových tímov, ako je stanovené v článku 
3.3.002 bis. 

(text upravený 1.01.02; 25.02.13; 12.06.20) 

Poradie UCI dráhového pohára národov 
3.4.021   Po skončení každej súťaže, o poradí medzi pretekármi v celkovom   
     bis klasifikácii poradí, s rovnakým počtom bodov rozhoduje vyšší počet umiestnení 

na 1.mieste, potom na 2.mieste atď. Do úvahy sa berú len tie umiestnenia, za 
ktoré pretekár získal body. 

Ak sú si stále rovní, lepšie poradie pripadne pretekárovi s lepším umiestnením 
v posledných pretekoch. 

(článok platný od 01.10.04; 12.06.20) 

3.4.022   Celkové klasifikácia poradie krajín sa určí pridaním bodov získaných pretekármi 
každého družstva v každých pretekoch. 

V prípade rovnosti bodov sa vezme do úvahy počet prvých miest, potom počet 
druhých miest a tak ďalej. 

(text upravený 1.01.02; 15.03.16; 12.06.20) 

3.4.023   Celkové body získané každou krajinou v každej súťaži slúžia po poslednej súťaži v 
sezóne na stanovenie konečnej celkového klasifikácie poradia krajín. 

(text upravený 12.06.20) 

3.4.024   UCI udelí trofej UCI TRACK CYCLING WORLD CUP prvej krajine v konečnej celkovej 
klasifikácii. 
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(text upravený 1.01.02; 15.03.16) [článok zrušený 12.06.20] 

Kapitola X INCIDENTY NA PRETEKOCH A ŠPECIFICKÉ PRIESTUPKY 

(kapitola platná od 12.06.20) 

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

Všeobecné ustanovenia 
3.10.001   Porušenia súvisiace s incidentmi na pretekoch zaznamenané v súvislosti 

s pretekmi na dráhe sa sankcionujú, ako je stanovené v tabuľke incidentov na 
pretekoch vymedzenej v článku 3.10.008, v súlade s článkom 12.4.001. 
Upozornenia, relegácie a diskvalifikácie môžu byť uložené aj pre neregulované 
športové správanie, ktoré ovplyvňuje alebo má potenciál ovplyvniť výsledok 
pretekov, bez ohľadu na pokutu ustanovenú v článku 3.10.008. Správne 
športové správanie je opísané v časti 3, kapitole 2 týchto predpisov. 
Sankcie udelené rozhodcami sa uvedú v komuniké Rozhodcovského zboru a 
zašlú sa UCI. 

3.10.002   Ustanovenia časti 12 pravidiel UCI sa vzťahujú na porušenia predpisov spáchané 
v súvislosti s pretekmi na dráhe. 

Upozornenie - diskvalifikácia 
3.10.003   Akýkoľvek priestupok, ktorý  nie  je  konkrétne  penalizovaný a  akékoľvek 

nešportové správanie, môže byť potrestané upozornením. V prípade 
hromadných pretekov musí byť upozornenie oznámené žltou zástavkou. 
Diskvalifikácia sa oznámi červenou zástavkou. Rozhodcovia budú v každom 
prípade oznamovať štartovné číslo pretekára, ktorý sa priestupku dopustil. 
Upozornenie a diskvalifikácia sa vzťahujú len pre jednu konkrétnu súťaž, bez 
ohľadu na pokuty stanovené v článku 3.10.008. 
Ak pretekár bude relegovaný na podujatí, táto relegácia môže tiež znamenať 
upozornenie, podľa závažnosti, úmyslu a vplyvu priestupku. Pretekár, ktorý 
dostane druhé upozornenie alebo bude relegovaný tretíkrát, bude 
diskvalifikovaný. 

3.10.003   S výhradou obmedzení stanovených v článku 3.2.011 pre akékoľvek 
bis  neregulárne správanie zistené počas pretekov: 

• prezident rozhodcovského zboru môže udeliť upozornenie; 
• každý jednotlivý rozhodca môže požiadať prezidenta rozhodcovského zboru, 
aby udelil upozornenie. V takýchto prípadoch je prezident rozhodcovského 
zboru konečný rozhodujúci o udelení upozornenia; 
• rozhodcovský zbor môže udeliť varovanie. 
Rozhodca - arbiter môže udeľovať upozornenia podľa opisu v článku 3.2.011. 
Držiteľ licencie je priamo informovaný o upozorneniach ústne alebo 
zobrazením svojho štartového čísla spolu so žltou vlajkou po udelení 
upozornenia. Osoba, ktorá udelila upozornenie, môže uplatniť dodatočnú 
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sankciu, ak sa ukáže, že neregulárne správanie, na ktoré bolo udelené 
upozornenie počas pretekov, je porušením súvisiacim s priestupkom na 
pretekoch. 
Upozornenia sa uvedú v komuniké rozhodcovského zboru a pošlú sa UCI. 

 
Relegácia 

3.10.004   S výhradou obmedzení stanovených v článku 3.2.011 pre akékoľvek neregulárne 
správanie zistené počas pretekov: 
• prezident rozhodcovského zboru môže udeliť relegáciu; 
• každý jednotlivý rozhodca môže požiadať prezidenta rozhodcovského zboru, 
aby udelil relegáciu. V takýchto prípadoch je prezident rozhodcovského zboru 
konečný rozhodujúci o udelení relegácie; 
• rozhodcovský zbor môže udeliť relegáciu. 
Rozhodca - arbiter môže udeľovať relegácie podľa opisu v článku 3.2.011. 
Osoba, ktorá udelila relegáciu, sa zároveň rozhodne, či udelí aj upozornenie 
k tomuto neregulárnemu správaniu, alebo nie. V prípade udelenia bude 
upozornenie zaslané podľa článku 3.10.003. 
Držiteľ licencie je priamo informovaný o udelení relegácie ústne. Osoba, ktorá 
udelila relegáciu, môže uplatniť dodatočnú sankciu, ak sa ukáže, že 
neregulárne správanie, na ktoré bola udelená relegácia počas pretekov, je 
porušením súvisiacim s priestupkom na pretekoch. 
Relegácie sa uvedú v komuniké rozhodcovského zboru a pošlú sa UCI. 

Pokuty a sankcie udelené Rozhodcovským zborom 
3.10.005   Bez toho, aby boli dotknuté sankcie uvedené v tabuľke nižšie, každý držiteľ 

licencie, ktorý sa podieľa na závažnom priestupku na pretekoch, môže byť 
okamžite diskvalifikovaný rozhodcovským zborom, alebo v prípadoch 
uvedených v článku 3.2.011, rozhodcom-arbitrom. 

V prípade správania, ktoré predstavuje priestupok, ktorý sa môže disciplinárnej 
komisii oznámiť podľa ustanovení článku 12.4.002 a nasledujúcich, môže byť 
držiteľ licencie predvolaný pred disciplinárnu komisiu. 

3.10.006   Bez toho, aby bola dotknutá právomoc disciplinárnej komisie ukladať sankcie za 
rovnakých okolností, v prípade potreby, v prípade porušenia článkov 12.4.002 
a nasledujúcich, rozhodcovia sankcionujú priestupky na pretekoch uvedené v 
nasledujúcej tabuľke. 

3.10.007   Nasledujúca tabuľka sa vzťahuje na všetky preteky na dráhe. V prípade 
národných kalendárnych pretekov však príslušné národné federácie môžu 
stanoviť nižšie pokuty, ako sú pokuty stanovené v stĺpci 3 tabuľky, ktorá 
obsahuje „iné preteky“. 
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3.10.008   Tabuľka incidentov na pretekoch a špecifických priestupkov týkajúcich sa pretekov na dráhe. 

 Olympijské hry 
Majstrovstvá sveta ELITE 
Pohár národov 

Majstrovstvá sveta JUNIOROV 
Kontinentálne majstrovstvá 
Kontinentálne hry 
Trieda 1 a 2 Muži a Ženy U23 a ELITE 
 
Paracyklistika 
Paralympijské hry 
Majstrovstvá sveta 
Pohár národov 

Trieda 1 a 2 Muži a Ženy JUNIOR 
Národné preteky 
Iné preteky 
 
Paracyklistika 
Iné preteky 

1. Procedúry týkajúce sa oficiálneho programu 

1.1 Neúčasť na oficiálnych 
procedúrach (vrátane tlačovej 
konferencie atď.)  
 

Pretekár: 500,- pokuta a 
prepadnutie cien a bodov za 
jednotlivé rebríčky UCI získané 
počas podujatia. 

Pretekár: 200,- pokuta a 
prepadnutie cien a bodov za 
jednotlivé rebríčky UCI získané 
počas podujatia. 

Pretekár: 100,- pokuta a 
prepadnutie cien a bodov za 
jednotlivé rebríčky UCI získané 
počas podujatia. 

1.2 Nevyhovujúci odev na pódiu 
a počas predpísaných procedúr  
 

Pretekár: 500,- pokuta pre každého 
dotknutého pretekára. 

Pretekár: 200,- pokuta pre každého 
dotknutého pretekára. 

Pretekár: 100,- pokuta pre každého 
dotknutého pretekára. 

1.3 Neúčasť na povinnom Team 
Managers’ meeting 

Športový riaditeľ: 300,- pokuta Športový riaditeľ: 200,- pokuta Športový riaditeľ: 100,- pokuta 

2. Vybavenie a inovácie 

2.1 Pokus o štart v pretekoch s 
bicyklom, ktorý nie je v súlade 
s pravidlami 

Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý 

2.2 Štart v pretekoch na bicykli, 
ktorý nebol pre tieto preteky 
rozhodcami skontrolovaný  

Tím: 200,- pokuta a upozornenie. Tím: 100,- pokuta a upozornenie. Tím: 50,- pokuta a upozornenie. 

2.3 Použitie bicykla, ktorý nie je 
v súlade s pravidlami 

Pretekár: 500,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 200,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 100,- pokuta a 
diskvalifikácia. 
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2.4 Použitie alebo prítomnosť 
bicykla, ktorý nie je v súlade s 
článkom 1.3.010 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Tím: diskvalifikácia 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Tím: diskvalifikácia 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Tím: diskvalifikácia 

2.5 Použitie zakázaného 
diaľkového komunikačného 
systému pretekárom 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Športový riaditeľ / tréner: vylúčenie 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Športový riaditeľ / tréner: vylúčenie 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Športový riaditeľ / tréner: vylúčenie 

2.6 Použitie elektronického 
zariadenia s displejom na 
bicykli, ktoré môže pretekár 
prečítať počas pretekov 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

2.7 Použitie technickej inovácie, 
inovatívneho oblečenia alebo 
vybavenia počas podujatia, 
ktoré UCI ešte neschválila 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý alebo 
diskvalifikácia 

2.8 Vyhýbanie sa, odmietanie 
alebo bránenie v kontrole 
vybavenia / odevu 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: vylúčenie 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: vylúčenie 

Pretekár: diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: vylúčenie 

2.9 Úprava vybavenia / odevov, 
ktoré sa majú použiť v pretekoch 
po tom, čo ich rozhodcovia pre 
dané preteky skontrolovali 

Pretekár: 500,- pokuta a 
diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: 500,- pokuta a 
vylúčenie 

Pretekár: 200,- pokuta a 
diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: 200,- pokuta a 
vylúčenie 

Pretekár: 100,- pokuta a 
diskvalifikácia. 
Iný člen tímu: 100,- pokuta a 
vylúčenie 

2.10 Nosenie vybavenia na 
bicykli alebo pretekárom, ktoré 
padá alebo môže spadnúť na 
dráhu počas pretekov 

Pretekár: štart zamietnutý, alebo 
300,- pokuta a/alebo upozornenie 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý, alebo 
200,- pokuta a/alebo upozornenie 
alebo diskvalifikácia 

Pretekár: štart zamietnutý, alebo 
100,- pokuta a/alebo upozornenie 
alebo diskvalifikácia 

3. Oblečenie a identifikácia pretekárov 

3.1 Používanie odevov, ktoré 
nespĺňajú požiadavky (forma, 
farba, rozloženie) 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta, a / 
alebo štart zamietnutý,  alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: 100,- až 300,-* pokuta, a / 
alebo štart zamietnutý,  alebo 
diskvalifikácia 

Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta, a / 
alebo štart zamietnutý,  alebo 
diskvalifikácia 

3.2 Pretekár na štarte bez 
predpísanej prilby 

Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý 
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3.3 Pretekárovi za sňatie 
predpísanej prilby počas 
pretekov  
 

Pretekár: 200,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 100,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 50,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

3.4 Pretekárovi za sňatie 
predpísanej prilby po prejdení 
cieľovej čiary 
 

Pretekár: 200,- pokuta a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia. 

Pretekár: 100,- pokuta a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia. 

Pretekár: 50,- pokuta a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia. 

3.5 Identifikačné číslo 
replikované na inom médiu, ako 
je poskytované organizátorom  
 

Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý Pretekár: štart zamietnutý 

3.6 Chýbajúce identifikačné 
číslo alebo transpondér, nie je 
viditeľné, je upravené, 
nesprávne umiestnené 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  

3.7 Nesprávne identifikačné 
číslo alebo trnaspondér 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  

3.8 Rôzne oblečenie (dres, 
kraťasy, kombinézy) pri rôznych 
pretekároch tímu 

Pretekár: 200,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  

Pretekár: 100,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  

Pretekár: 50,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  

3.9 Nosenie tónovaných štítov 
alebo priezorov, počas sedenia 
v čakacej zóne pretekov 

Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 200,- pokuta,  

3.10 Pretekári v rovnakom tíme 
a v rovnakých pretekoch, bez 
rozlišovacích znakov 

Pretekár: 100,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára, a / alebo 
upozornenie 

Pretekár: 100,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára, a / alebo 
upozornenie 

Pretekár: 50,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára, a / alebo 
upozornenie 

4. Nedovolené občerstvenie 

4.1 Nepovolené občerstvenie Pretekár: 200,- pokuta 
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Pretekár: 100,- pokuta 
Iný držiteľ licencie: 100,- pokuta 

Pretekár: 50,- pokuta 
Iný držiteľ licencie: 50,- pokuta 

5. Nesprávny pohyb pretekárov na dráhe - Pre mimoriadne závažné prípady, okrem upozornenia, relegácie alebo diskvalifikácie, ktoré môžu 
byť udelené 



PRAVIDLÁ SZC 

 

SK 06/2020   Dráha   Strana 27 z 30 
 

5.1 Odchýlka od zvolenej línie, 
ktorá bráni alebo ohrozuje iného 
pretekára alebo nepravidelný 
šprint (vrátane ťahania dresu 
alebo sedla iného pretekára, 
rýchleho pohybu nadol na iného 
pretekára) 

Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 100,- pokuta,  Pretekár: 50,- pokuta,  

5.2 Nesprávne použitie 
modrého pásu počas pretekov 

Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 100,- pokuta,  Pretekár: 50,- pokuta,  

5.3 Nesprávny pohyb pretekára 
počas pretekov, ktorý prekáža 
inému pretekárovi alebo mu 
bráni prejsť 

Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 100,- pokuta,  Pretekár: 50,- pokuta,  

5.4 Nepravidelný manéver, ktorý 
spôsobil pád pretekára 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 200,- pokuta,  Pretekár: 100,- pokuta,  

5.5 Pokus o zastavenie pretekov Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

6. Nedovolené správanie, najmä správanie, ktoré poskytuje tímu alebo pretekárovi športovú výhodu alebo ktoré je nebezpečné 

6.1 Pretekár, ktorý odmietol opustiť 
preteky potom, čo bol rozhodcami 
odvolaný 

Pretekár: 200,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 100,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

Pretekár: 50,- pokuta a 
diskvalifikácia. 

6.2 Pretekár, ktorý odmietol opustiť 
preteky potom, čo bol rozhodcami 
diskvalifikovaný 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  

6.3 Nabádanie pretekára, aby zostal 
v pretekoch alebo na dráhe potom, 
čo bol rozhodcami odvolaný alebo 
diskvalifikovaný. 

Iný držiteľ licencie: 500,- pokuta a 
vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta a 
vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: 100,- pokuta a 
vylúčenie 

6.4 Podvádzanie, pokus o 
podvádzanie, tajná dohoda medzi 

Pretekár: 500,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  

Pretekár: 200,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  

Pretekár: 100,- pokuta za každého 
dotknutého pretekára,  
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pretekármi alebo inými držiteľmi 
licencií, ktorí sú zapojení alebo 
spoluúčastní. Vo zvlášť závažných 
prípadoch, okrem upozornenia, 
relegácie alebo diskvalifikácie, ktoré 
môžu byť udelené 

Iný držiteľ licencie: 500,- pokuta Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta Iný držiteľ licencie: 100,- pokuta 

6.5 Neoprávnená osoba v 
bezpečnostnej zóne počas pretekov 

Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta a 
upozornenie 

Iný držiteľ licencie: 100,- pokuta a 
upozornenie 

Iný držiteľ licencie: 50,- pokuta a 
upozornenie 

6.6 Personál tímu alebo vybavenie 
blokujúce prístup na dráhu 

Iný držiteľ licencie: 500,- pokuta 
a vo vážnych prípadoch alebo pre 
druhý priestupok vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: 300,- pokuta 
a vo vážnych prípadoch alebo pre 
druhý priestupok vylúčenie 

Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 
a vo vážnych prípadoch alebo pre 
druhý priestupok vylúčenie 

7. Nerešpektovanie pokynov, nesprávne alebo nebezpečné správanie; poškodzovanie životného prostredia alebo image športu 

7.1 Nerešpektovanie pokynov 
organizátora alebo rozhodcov 

Pretekár: 100.- až 500,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 100,- až 200,-* 
pokuta 

Pretekár: 50.- až 100,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 50,- až 100,-* 
pokuta 

7.2 Nerešpektovanie pokynov 
týkajúcich sa účasti a správania 
počas oficiálnych tréningov a 
rozjazďovania 

Pretekár: 200.- až 500,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 100,- až 200,-* 
pokuta 

Pretekár: 50.- až 100,-* pokuta  
Iný držiteľ licencie: 100,- až 200,-* 
pokuta 

7.3 Používanie cestného bicykla na 
dráhe alebo v bezpečnostnej zóne 
počas ktorejkoľvek časti súťažného 
programu (vrátane oficiálnych 
tréningov, rozjazďovania atď.) 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta  
 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta  
 

Pretekár: 50.- až 100,-* pokuta  
 

7.4 Nesprávny odchod z dráhy po 
pretekoch (veľa vyjazdievacich kôl, 
pri použití nesprávnej brány atď.) 

Pretekár: 200,- až 500,-* pokuta,  Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta,  Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta,  

7.5 Meškanie na štart, vrátane toho, 
že na štarte nemá vhodné 

Pretekár: 100.- až 500,-* pokuta a / 
alebo upozornenie alebo eliminácia 

Pretekár: 100.- až 200,-* pokuta a / 
alebo upozornenie alebo eliminácia 

Pretekár: 50.- až 100,-* pokuta a / 
alebo upozornenie alebo eliminácia 
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vybavenie, čo vedie k oneskoreniu 
štartu 

Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

Iný držiteľ licencie: 200,- až 500,-* 
pokuta 

7.6 Kvalifikovaný alebo prihlásený 
na kolo pretekov, ale neštartujúci 
bez odôvodneného ospravedlnenia 

Pretekár: 100,- až 500,-* pokuta, 
a diskvalifikácia zo súťaže 

Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta, 
a diskvalifikácia zo súťaže 

Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta, 
a diskvalifikácia zo súťaže 

7.7 Nezachovanie riadnej kontroly 
nad bicyklom 

Pretekár: 100,- až 500,-* pokuta, a / 
alebo upozornenie alebo 
diskvalifikácia  

Pretekár: 100,- až 200,-* pokuta, a / 
alebo upozornenie alebo 
diskvalifikácia  

Pretekár: 50,- až 100,-* pokuta, a / 
alebo upozornenie alebo 
diskvalifikácia  

7.8 Správanie, ktoré spôsobuje 
poškodenie životného prostredia 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
200,- až 500,-* pokuta, a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia  

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
100,- až 500,-* pokuta, a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia  

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
50,- až 100,-* pokuta, a / alebo 
upozornenie alebo diskvalifikácia  

8. Útok, zastrašovanie, urážky, hrozby, nevhodné konanie (vrátane ťahania dresu alebo sedla iného pretekára, úderu prilbou, kolenom, 
lakťom, ramenom, chodidlom alebo rukou atď.) Alebo správanie, ktoré je neslušné alebo ohrozuje iných. Vo zvlášť závažných prípadoch, 
okrem upozornenia, relegácie alebo diskvalifikácie, ktoré môžu byť udelené. 

8.1 Medzi pretekármi alebo voči 
pretekárovi 

Pretekár: 200.- až 1.000,-* pokuta 
pre každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 500,- až 2.000,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 500,-* pokuta pre 
každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 200,- až 1.000,-* 
pokuta 

Pretekár: 500.- až 200,-* pokuta pre 
každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor vo vážnych prípadoch, v prípade opakovaného 
priestupku alebo priťažujúcich okolností alebo v prípade, že priestupok predstavuje výhodu, vylúčiť držiteľa 
licencie zo súťaže. 

8.2 Voči akejkoľvek inej osobe 
(vrátane divákov) 

Pretekár: 200.- až 1.000,-* pokuta 
pre každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 500,- až 2.000,-* 
pokuta 

Pretekár: 100.- až 500,-* pokuta pre 
každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 200,- až 1.000,-* 
pokuta 

Pretekár: 500.- až 200,-* pokuta pre 
každého dotknutého 
Iný držiteľ licencie: 200,- pokuta 

Okrem vyššie uvedených ustanovení môže rozhodcovský zbor vo vážnych prípadoch, v prípade opakovaného 
priestupku alebo priťažujúcich okolností alebo v prípade, že priestupok predstavuje výhodu, vylúčiť držiteľa 
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licencie zo súťaže. 

8.3 Neslušné alebo nevhodné 
správanie (napríklad vyzliekanie sa 
na verejnosti v zázemí velodromu) 

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
200,- až 500,-* pokuta,  

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
100,- až 200,-* pokuta,  

Pretekár alebo iný držiteľ licencie: 
50,- až 100,-* pokuta,  

 Poznámka: Pokuta sa udeľuje tímu, ak držiteľa licencie nemožno konkrétne identifikovať 

 

*Ak existuje rozsah sankcií, rozhodcovia musí zohľadniť všetky poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti vrátane: 
- či sankcia vyplýva z upozornenia; 
- či už bol držiteľ licencie potrestaný za rovnaké porušenie počas tej istej súťaže; 
- či porušenie prinieslo držiteľovi licencie výhodu; 
- či porušenie viedlo k nebezpečnej situácii pre držiteľa licencie alebo iných; 
- či k porušeniu došlo v kľúčovom okamihu pretekov; 
- Akékoľvek iné poľahčujúce alebo priťažujúce okolnosti podľa uváženia rozhodcov 

Pokiaľ nie je uvedené inak, sankcie sa uplatňujú „za každé porušenie“ a „za dotknutého držiteľa licencie“. Ak bude udelený trest za „body z rebríčkov UCI“, 
body budú odstránené z rebríčkov UCI špecifických pre danú udalosť, v ktorých môže byť jazdec / tím klasifikovaný. V dôsledku toho bude mať sankcia vplyv 
aj na iné hodnotenia UCI, ktoré sú vypočítané na základe bodov, ktoré získal jazdec / tím v rebríčku udalostí. 

3.10.008  Pokiaľ nie je uvedené inak, sankcie sa uplatňujú „za každé porušenie“ a „za dotknutého držiteľa licencie“. Ak bude udelený trest za „body z 
rebríčkov UCI“, body budú odstránené z rebríčkov UCI špecifických pre dané podujatie, v ktorých môže byť pretekár / tím klasifikovaný. V dôsledku 
toho bude mať sankcia vplyv aj na iné hodnotenia UCI, ktoré sú vypočítané na základe bodov, ktoré získal pretekár / tím v rebríčku podujatí. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, športovému riaditeľovi a / alebo trénerovi sa ukladajú sankcie športovému riaditeľovi zodpovednému za tím. 

Ak držiteľ licencie nemôže byť rozhodcom osobitne identifikovaný, môže byť pokuta uložená priamo tímu alebo športovému riaditeľovi 
zodpovednému za tím. 

Na žiadosť držiteľa licencie poskytne prezident rozhodcovského zboru odôvodnenie uplatňovanej sankcie. 

 

 


