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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 04.03.2019 
 
 

ČASŤ  3  DRÁHA 

 

Kapitola II  PRETEKY NA DRÁHE 

§ 1   Všeobecné pravidlá  
 

Dĺžka pretekov 
3.2.001   Vzdialenosti  definované  v  každej špecializácii sú  určené  pre 250 metrové 
        bis   dráhy.  Výsledkom  je,  že  všetky  odkazy  na  polovičný  okruh  majú 

zodpovedať vzdialenosti 125 m. 
 

(text doplnený  21.06.18)  [článok zrušený 4.03.19 ] 
 

Príprava dráhy pred pretekmi s pevným štartom na čas  
3.2.001   Okrem    tímového    šprintu,   modrý   pás   musí   tvoriť   uzavretý   okruh    
        bis  umiestnením 50 cm  dlhých hranolčekov zo syntetického materiálu každých 

5 metrov od čiary stíhačov až po výstup z oblúku. 
 

(text doplnený  21.06.18, upravený 4.03.19) 
 

Správanie sa pretekárov 
3.2.002   Pretekári  sa  musia  zdržať  akejkoľvek  tajnej  dohody,  machinácií  alebo 

činností, ktoré by mohli brániť priebehu alebo výsledkom pretekov. V 
prípade tajnej dohody medzi pretekármi môžu rozhodcovia diskvalifikovať 
príslušných pretekárov. 

 
Navyše, pri jazde na dráhe, pretekári musia mať kedykoľvek stabilnú 
kontrolu nad svojimi bicyklami a minimálne jednou rukou sa držať riadidiel 
(alebo predĺženia). 

 
(text upravený 30.09.10; 4.03.19) 
 

Správanie sa pretekárov 
3.2.002   Pretekári  sa  musia  zdržať  akejkoľvek  tajnej  dohody,  machinácií  alebo 

činností, ktoré by mohli brániť priebehu alebo výsledkom pretekov. V 
prípade tajnej dohody medzi pretekármi môžu rozhodcovia diskvalifikovať 
príslušných pretekárov. 

 
Navyše, pri jazde na dráhe, pretekári musia mať kedykoľvek stabilnú 
kontrolu nad svojimi bicyklami a minimálne jednou rukou sa držať riadidiel 
(alebo predĺženia). 

 
(text upravený 30.09.10; 4.03.19) 
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Zvon 

3.2.017   Pokiaľ nie je uvedené inak, začiatok kola / kôl šprintu, vrátane posledného 
        bis    kola, musí byť oznámený zvonom. 

 
(článok doplnený  4.03.19)   
 

3.2.019   Zastavenie  pretekov  musí  byť  indikované  dvojitým  výstrelom  z  pištole, 
okrem nasledovných pretekov: 1 kilometer a 500 metrov na čas. 

 
(text upravený 1.01.02; 4.03.19) 
 

Neutralizácia 
3.2.020    Ak nie  je  uvedené   inak,   v   prípade   uznanej   nehody   pretekára   alebo  
         bis   družstva v hromadných pretekoch vrátane Madisonu, pretekár alebo tím má 

nárok na neutralizáciu počas počtu kôl najbližších 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 nahromadených pred 
nehodou. 

 
(článok doplnený  4.03.19) 
 

Reštart pretekov s pevným štartom 
3.2.021    V každom kole pretekov  s pevným  štartom  sú  družstvu alebo pretekárovi  
        ter   dovolené iba dva štarty. 
 

Jeden reštart sa povolí buď v dôsledku falošného štartu, alebo v prípade 
nehody.  
 
Tím alebo pretekár, ktorý spôsobí ďalší falošný štart alebo utrpí ďalšiu 
nehodu v kvalifikačnom kole, bude eliminovaný (DNF). 
 
Tím alebo pretekár, ktorý spôsobí ďalší falošný štart alebo utrpí ďalšiu 
nehodu v prvom kole, bude relegovaný. 
 
Tím alebo pretekár, ktorý spôsobí ďalší falošný štart alebo utrpí ďalšiu 
nehodu vo finále, prehrá finále. 
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(článok doplnený  4.03.19). 
 

3.2.050   Tabuľka pretekov v šprinte: 
OLYMPIJSKÉ HRY 

ŠTARTUJÚCI SYSTÉM JAZDA ZLOŽENIE Prvý Ostatný(í) 
 

24 1/32 Finále 

12 x 2  1 = 12 

1 N1 – N24 1A1 1A2 

2 N2 – N23 2A1 2A2 

3 N3 – N22 3A1 3A2 

4 N4 – N21 4A1 4A2 

5 N5 – N20 5A1 5A2 

6 N6 – N19 6A1 6A2 

7 N7 – N18 7A1 7A2 

8 N8 – N17 8A1 8A2 

9 

10 

N9 – N16 9A1 9A2 

10 N10 – N15 10A1 10A2 

11 N11 – N14 11A1 11A2 

12 N12 - N13 12A1 12A2 

12 
Opravy 

4 x 3  1 = 12 

1 1A2 - 8A2 - 9A2 1B Podľa 
kvalifikácie 
200 metrov 

2 2A2 - 7A2 - 10A2 2B 

3 3A2 - 6A2 - 11A2 3B 

4 4A2 - 5A2 - 12A2 4B 
 

16 1/16 Finále 

8 x 2  1 = 8 

1 1A1 - 4B 1C1 1C2 

2 2A1 - 3B 2C1 2C2 

3 3A1 - 2B 3C1 3C2 

4 4A1 - 1B 4C1 4C2 

5 5A1 - 12A1 5C1 5C2 

6 6A1 - 11A1 6C1 6C2 

7 7A1 - 10A1 7C1 7C2 

8 8A1 - 9A1 8C1 8C2 
 

8 
Opravy 

4 x 2  1 = 4 
1 1C2 - 8C2 1D1 Podľa 

kvalifikácie 

200 metrov 

2 2C2 - 7C2 2D1 

3 3C2 - 6C2 3D1 

4 4C2 - 5C2 4D1 
 

12 
 

1/8 Finále 

6 x 2  1 = 6  

1 1C1 - 4D1 1E1 1E2 

 2 2C1 - 3D1 2E1 2E2 

 3 3C1 - 2D1 3E1 3E2 

 4 4C1 - 1D1 4E1 4E2 

 5 5C1 - 8C1 5E1 5E2 

 6 6C1 - 7C1 6E1 6E2 

 6 Opravy 

2 x 3  1 = 2 

1 6C1 - 7C1 1F1 Podľa 
kvalifikácie 
200 metrov 2 6C1 - 7C1 2F1 

 
8 

1/4 Finále 

4 x 2  1 = 4 
(na 2jazdy, 3 ak je 

1 1E1 - 2F1 1G1 
O 5 – 8 
miesto 

2 2E1 - 1F1 2G1 

3 3E1 - 6E1 3G1 
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potrebné) 4 4E1 - 5E1 4G1 
 

4 1/2 Finále 

2 x 2  1 = 2 
(na 2jazdy, 

3 ak je potrebné) 

1 

 

1G1 – 4G1 1H1 1H2 

2 2G1 – 3G1 2H1 2H2 

 

4 Finále 

2 x 2  1 = 2 
(na 2jazdy, 

3 ak je potrebné) 

1 

 

1H1 – 2H1 zlato striebro 

2 1H2 – 2H2    bronz štvrtý 

 
(text upravený 25.09.07; 4.03.19) 
 

§ 4   Stíhacie preteky jednotlivcov 
 

3.2.054   Na Olympijských Hrách, preteky sa organizujú v troch sériách: 
1. Kvalifikačné  kolá,  z ktorých  vzíde  8  najlepších  pretekárov  podľa 

dosiahnutých časov. 
2. Prvé súťažné kolo.  Najlepších 8  pretekárov bude  vzájomne súťažiť 

nasledovne: 
Pretekár  so  4.  najrýchlejším  časom  proti  pretekárovi,  ktorý  získal 
5. najrýchlejší čas; 
Pretekár  s  3.  najrýchlejším  časom  proti  pretekárovi,  ktorý  získal 
6. najrýchlejší čas; 
Pretekár  s  2.  najrýchlejším  časom  proti  pretekárovi,  ktorý  získal 
7. najrýchlejší čas; 
Pretekár   s   najrýchlejším   časom   proti   pretekárovi,   ktorý   získal 
8. najrýchlejší čas. 

3. Finále: 
Štyria víťazi  prvého súťažného kola budú súťažiť vo finále. Pretekári, 
ktorí získali dva  najlepšie časy sa  stretnú vo  finále o prvé a druhé 
miesto,  zatiaľ  čo  dvaja  ďalší  sa  stretnú  vo  finále  o tretie  a štvrté 
miesto. 

 

(článok platný od 26.06.07)  [článok zrušený 4.03.19] 
 

3.2.071   Miesto štartu pretekárov: 
a) pre kvalifikačné kolá; rozhodcovia určia každému pretekárovi miesto 

štartu. 
b) v prvom    súťažnom    kole;    pretekár,    ktorý    dosiahol    lepší    čas 

v kvalifikačných kolách bude končiť pred hlavnou tribúnou. 
c) vo finále; pretekár, ktorý v predchádzajúcom kole dosiahol lepší čas 

bude končiť pred hlavnou tribúnou. 
 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 4.03.19) 
 

3.2.072   Štartér   musí   zastaviť   preteky   dvojitým   výstrelom   z pištole   v prípade 
chybného štartu, alebo nehody. Jazda sa bude hneď opakovať podľa článkov 
3.2.074 a 3.2.075. 
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Pretekár,  ktorý  zapríčiní  dva  chybné  štarty  v kvalifikačnom  kole  bude 
eliminovaný. 

Pretekár, ktorý zapríčiní dva chybné štarty vo finále, prehrá finále. 
 

(text upravený 20.09.05; 4.03.19) 
 

Nehody 
(časť podľa článku 3.2.021ter) 

3.2.074   Kvalifikačné kolá: 
V prvom pol -okruhu; v prípade nehody, jazda bude zastavená a bude sa 
okamžite bude opakovať. 

 

Po prvom pol -okruhu jazda sa nezastavuje. Pretekárovi, ktorého postihla 
nehoda, bude umožnené opakovať jazdu na konci kvalifikačných kôl (buď 
samostatne na čas alebo vo dvojici proti inému pretekárovi v rovnakej 
situácii). 

 

Pretekár má povolené iba 2 štarty. 
 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 4.03.19) 
 

3.2.075   Prvé súťažné kolo a finále: 
V  prípade  nehody  v prvom  pol -okruhu  jazda  bude  zastavená.  Bude  sa 
okamžite opakovať. 

 

Prvé súťažné kolo: 
Po prvom pol -okruhu jazda sa nezastavuje. Pretekárovi, ktorého postihla 
nehoda, uznaná alebo neuznaná, bude umožnené opakovať jazdu na čas 
samostatne na konci prvého súťažného kola. Jeho súper musí pokračovať, 
aby zaznamenal čas. 
Pretekári vyradení v prvom súťažnom kole sa umiestnia podľa ich časov.  

 
Finále: 
V prípade nehody v prvom pol okruhu budú preteky zastavené a 
reštartované maximálne do 5 minút okamžite pre obidvoch pretekárov. 
Po prvom pol okruhu nie je braná do úvahy žiadna nehoda. Pretekár 
postihnutý nehodou je považovaný za porazeného vo finále. 

 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 26.08.04; 26.06.07; 05.03.18; 4.03.19) 
 

3.2.076   V každom kole,  vrátane finále, iba  jeden nový štart môže byť  povolený 
v dôsledku nehody. 

 

(text upravený 1.01.02) [článok presunutý do článku 3.2.021ter od 4.03.19] 
 

§ 5   Stíhacie preteky družstiev 
 

3.2.079   Družstvá  sa  skladajú  z pretekárov  prihlásených  na  túto  súťaž.  Zloženie 
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družstva sa môže meniť medzi súťažnými kolami. Neúplný tím v zmysle 
článku 3.2.077 nemôže štartovať. 

Vedúci družstva musí oznámiť rozhodcom akékoľvek zmeny aspoň jednu 
hodinu 30 minút pred štartom príslušného súťažného kola. 

(text upravený 1.01.02, 30.09.10; 21.06.18; 4.03.19) 

3.2.094   Štartér musí zastaviť preteky v prípade chybného štartu alebo nehody 
dvojitým výstrelom z pištole, napríklad ak jeden z pretekárov odštartuje 
skôr alebo ak pretekár na vnútornom okraji dráhy nepreberie vedenie. 

 
(text upravený 1.01.02; 4.03.19) 
 

3.2.095   Družstvo,  ktoré  zapríčiní  dva  chybné  štarty  v kvalifikačnom  kole,  bude 
eliminované. 

 
Družstvo, ktoré zapríčiní dva chybné štarty v prvom súťažnom kole, bude 
relegované na 8. miesto. 

 
Družstvo,  ktoré  zapríčiní  dva  chybné  štarty  vo  finále,  bude  vo  finále 
porazené. 

 
(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07) [článok presunutý do článku 3.2.021ter od 
4.03.19] 
 

Nehody 
(časť podľa článku 3.2.021ter) 

3.2.099   V kvalifikačnom kole: 
V prvom pol -okruhu; ak ktorékoľvek družstvo postihne nehoda, jazda sa 
bude okamžite opakovať. 

Ak dôjde k nehode v prvom pol -okruhu a postihnutý je iba jeden pretekár, 
družstvo môže buď pokračovať s 3 pretekármi alebo zastaviť. Ak sa družstvo 
rozhodne zastaviť, musí tak urobiť v priebehu jedného okruhu od miesta 
nehody alebo im hrozí diskvalifikácia. Tam, kde je to možné, druhé družstvo 
musí pokračovať. 

Družstvo pretekára, ktoré zastavilo po nehode, môže opakovať štart na 
konci kvalifikačných kôl, alebo vo vhodnej pozícii, aby nenarúšali prípravu 
iných tímov, ak tak rozhodol rozhodcovský zbor, prípadne s iným družstvom v 
rovnakej situácii. 

Ak družstvo je postihnuté nehodou v ďalšej jazde, musí pokračovať s tromi 
pretekármi inak bude diskvalifikované. 

V každom kole, vrátane finále, iba jeden nový štart je povolený v dôsledku 
nehody. 

(text upravený 1.01.02; 1.02.03; 1.01.04; 26.08.04; 26.06.07; 25.02.13; 21.06.18; 
4.03.19) 
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3.2.100   V prvom súťažnom kole a vo finále: 
V prípade nehody v prvom pol -okruhu, jazda bude zastavená a bude sa 
okamžite bude opakovať. V prípade, že družstvo bude postihnuté ešte 
jednou nehodu v nasledujúcej jazde, bude eliminované. 

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: 

−       umiestni sa ako posledné v prvom súťažnom kole; 

−       vo finále bude považované za porazené. 

V každom kole, vrátane finále, iba jeden nový štart je povolený v dôsledku 
nehody. 

(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 4.03.19) 

 

§ 6   Kilometer a 500 metrov na čas 

Nehody 

(časť podľa článku 3.2.021ter) 
3.2.112   Štartér musí zastaviť preteky v prípade chybného štartu alebo nehody 

dvojitým výstrelom z pištole. 
 

V prípade chybného štartu, pretekár musí opakovať štart okamžite. 
 

V  prípade  nehody,  pretekár  musí  opakovať  štart  po  odpočinku  dlhom 
maximálne 15 minút. 

 

Pretekárovi je povolené štartovať celkom 2 krát. 
 

(text upravený 1.01.02; 1.01.04; 4.03.19) 
 

§ 7   Bodovacie preteky 
 

3.2.117   Preteky sa uskutočnia na základe vzdialenosti, počtu kôl a počtu šprintov, 
ako je popísané v nasledujúcej tabuľke: 
Tabuľka 
 
Na Svetovom pohári a Majstrovstvách sveta vzdialenosti, počet kôl a počet 
šprintov musí byť ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

 

DĹŽKA 
DRÁHY 

 

MUŽI 
 

ŽENY 
 

JUNIORI 
 

JUNIORKY 

Finále Finále Kvalifikácia Finále Kvalifikácia Finále 

40 km 25 km 15 km 25 km 10 km 20 km 

(m) Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint 
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250 160 16 100 10 60 6 100 10 40 4 80 8 
 

DĹŽKA 
DRÁHY 

 

MUŽI 
 

ŽENY 
 

JUNIORI 
 

JUNIORKY 

Finále Finále Kvalifikácia Finále Kvalifikácia Finále 

40 km 24 km 16 km 24 km 10 km 20 km 

(m) Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint Kolá Šprint 

285,714 140 20 84 12 56 8 84 12 35 5 70 10 

333,33 120 20 72 12 48 8 72 12 30 5 60 10 

400 100 20 60 12 40 8 60 12 25 5 50 10 

 

(text upravený 1.01.02; 1.01.03; 30.03.09; 4.03.19) 

3.2.128  V prípade tajnej dohody medzi pretekármi, (N) rozhodca -arbiter môže 
dotknutých pretekárov diskvalifikovať, prípadne im udeliť upozornenie. 

 
[článok presunutý do článku 3.2.002 od 4.03.19] 
 

3.2.129   V prípade uznanej nehody, pretekár má právo na neutralizáciu, ktorej počet 
kôl sa približuje vzdialenosti 1300 metrov. Pri návrate na dráhu, pretekár sa 
musí vrátiť na pozíciu, na ktorej sa nachádzal pred nehodou. 

 
(text upravený 1.01.02; 1.01.04) [článok presunutý do článku 3.2.002bis od 4.03.19] 
 

3.2.130  Neutralizovaní pretekári sa nemôžu vrátiť na dráhu počas posledného 
kilometra.  Ak  tento  posledný  kilometer  začína  v  čase  povolenej 
neutralizácie následkom uznanej nehody, a pretekári už nie sú schopní sa 
vrátiť na dráhu pred začiatkom posledného kilometra, takýto neutralizovaní 
pretekári budú v konečnej klasifikácii uvedení podľa počtu získaných bodov 
pred nehodou. 

 

(text upravený 20.09.05; 1.10.11) [článok presunutý do článku 3.2.002bis od 4.03.19] 
 

§ 8   Keirin 

Definícia 

3.2.134   Pretekári   súťažia   v šprinte   po    dokončení   určitého   počtu   
okruhov za motorizovaným vodičom, ktorý opustí dráhu 3 kolá pred 
cieľom (na 250m dráhach). Na dráhach s  inou dĺžkou by mal 
motorizovaný vodič opustiť dráhu v momente najbližšom 750-tim 
metrom pred cieľom. 

Preteky prebiehajú na určitý počet kôl, ktorý je najbližší celkovej dĺžke 
pretekov 1,5 km. Počet kôl bez motorizovaného vodiča sa musí rovnať 
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počtu kôl za motorizovaným vodičom. 
 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16; 4.03.19) 

Organizácia pretekov 
3.2.135   Preteky musia zahŕňať minimálne: 

−  12 10 pretekárov; 

−  kvalifikačné kolo, 2 rozjazdy po 6 5 pretekárov; 

−  finále o 7 6. až 12 10. miesto; 

−  finále o  1. až 6 5. miesto; 

(text upravený 4.03.19) 
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PRÍKLAD ZLOŽENIA PRETEKOV KEIRIN PRE 28 PRETEKÁROV 

1.KOLO 

Zloženie: 4 ROZJAZDY po 7 pretekárov  

 A B C D 

 R1 R2 R3 R4 

 R8 R7 R6 R5 

 R9 R10 R11 R12 

 R16 R15 R14 R13 

 R17 R18 R19 R20 

 R24 R23 R22 R21 

 R25 R26 R27 R28 

Skratky: „R“ Poradie podľa posledného UCI Keirin rankingu jednotlivcov. Ak nie je ranking, losovaním. 

 

Výsledky: *QA1 *QB1 *QC1 *QD1 

 *QA2 *QB2 *QC2 *QD2 

 QA3 QB3 QC3 QD3 

 QA4 QB4 QC4 QD4 

 QA5 QB5 QC5 QD5 

 QA6 QB6 QC6 QD6 

*Pretekári, ktorí sa kvalifikovali do 2. kola (semifinále) – ostatní pretekári sa zúčastnia opráv. 

OPRAVY 

Zloženie: 4 ROZJAZDY po 5 pretekárov  

 QA3 QB3 QC3 QD3 

 QD4 QC4 QB4 QA4 

 QC5 QB5 QA5 QD5 

 QB6 QA6 QD6 QC6 

 QA7 QD7 QC7 QB7 

     

Výsledky: *RA1 *RB1 *RC1 *RD1 

Všetci 13 miesto RA2 RB2 RC2 RD2 

Všetci 17 miesto RA3 RB3 RC3 RD3 

Všetci 21 miesto RA4 RB4 RC4 RD4 

Všetci 25 miesto RA5 RB5 RC5 RD5 

*Pretekári, ktorí sa kvalifikovali do 2. kola (semifinále) - ostatní pretekári sú zoradení vzhľadom na cieľové 
poradie v každej z rozjázd (prispôsobené v závislosti od počtu rozjázd) 
 

2.KOLO 
(1/2 finále) 

Zloženie: 2 ROZJAZDY po 6 pretekárov  

 FA FB   

 QA1 QB1   

 QD1 QC1   

 QB2 QA2   

 QC2 QD2   

 RA1 RB1   

 RD1 RC1   

     

Výsledky: *FA1 *FB1   

 *FA2 *FB2 * Pretekári kvalifikovaní do FINÁLE  
o 1.-6. miesto  *FA3 *FB3 

 **FA4 **FB4   

 **FA5 **FB5 ** Pretekári kvalifikovaní do FINÁLE 
o 7.-12. miesto  **FA6 **FB6 
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PRÍKLAD ZLOŽENIA PRETEKOV KEIRIN NA OLYMPIJSKÁCH HRÁCH 

1.KOLO 

Zloženie: 5 Rozjázd po 6 pretekárov 

 A B C D E 

 R1 R2 R3 R4 R5 

 R10 R9 R8 R7 R6 

 R11 R12 R13 R14 R15 

 R20 R19 R18 R17 R16 

 R21 R22 R23 R24 R25 

 R30 R29 R28 R27 R26 

Skratky: „R“ Poradie podľa posledného UCI Keirin rankingu jednotlivcov. Ak nie je ranking, losovaním. 

Výsledky: *QA1 *QB1 *QC1 *QD1 *QE1 

 *QA2 *QB2 *QC2 *QD2 *QE2 

 QA3 QB3 QC3 QD3 QE3 

 QA4 QB4 QC4 QD4 QE4 

 QA5 QB5 QC5 QD5 QE5 

 QA6 QB6 QC6 QD6 QE6 

*Pretekár sa kvalifikoval do 2. kola (štvrťfinále) – ostatní pretekári sa zúčastnia opráv. 

OPRAVY 

Zloženie: 4 Rozjazdy po 5 pretekárov 

 QA3 QB3 QC3 QD3  

 QD4 QC4 QB4 QE3  

 QE4 QA4 QA5 QB5  

 QB6 QE5 QD5 QC5  

 QC6 QD6 QE6 QA6  

      

Výsledky: *RA1 *RB1 *RC1 *RD1  

 *RA2 *RB2 *RC2 *RD2  

Všetci 19 miesto RA3 RB3 RC3 RD3  

Všetci 23 miesto RA4 RB4 RC4 RD4  

Všetci 27 miesto RA5 RB5 RC5 RD5  

*Pretekár sa kvalifikoval do 2. kola (štvrťfinále) - ostatní pretekári sú zoradení vzhľadom na 
cieľové poradie v každej z rozjázd 

2.KOLO 

štvrťfinále 

Zloženie: 3 Rozjazdy po 6 pretekárov 

 A B C   

 QA1 QB1 QC1   

 QD1 QE1 QA2   

 QB2 QC2 QD2   

 RB1 RA1 QE2   

 RC1 RD1 RA2   

 RD2 RC2 RB2   

      

Výsledky: *SA1 *SB1 *SC1   

 *SA2 *SB2 *SC2   

 *SA3 *SB3 *SC3   

 *SA4 *SB4 *SC4   

Všetci 13 miesto SA5 SB5 SC5   

Všetci 16 miesto SA6 SB6 SC6   

*Pretekár sa kvalifikoval do semifinále) - ostatní pretekári sú zoradení vzhľadom na cieľové 
poradie v každej z rozjázd 
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3.KOLO 

semifinále 

Zloženie: 2 rozjazdy po 6 pretekárov 

 SA SB    

 SA1 SB1    

 SA2 SC1    

 SB2 SC2    

 SB3 SA3    

 SC3 SA4    

 SC4 SB4    

      

Výsledky: *FA1 *FB1    

 *FA2 *FB2    

 *FA3 *FB3    

 **FA4 **FB4    

 **FA5 **FB5    

 **FA6 **FB6    

*pretekár sa kvalifikoval do finále o 1-6 miesto 

**pretekár sa kvalifikoval do finále o 7-12 miesto 

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

3.2.143   Jazda sa bude okamžite opakovať v prípade nehody v prvom pol -okruhu. 
Po prvom pol -okruhu sa nehoda neberie do úvahy. 

 

(text upravený 01.01.02; 20.09.05; 4.03.19) 
 

§ 9   Tímový šprint 
Príprava dráhy 

3.2.149  Modrý  pás  musí  byť  na  oboch stranách dráhy nepriechodný umiestnením 
        bis  troch 50 cm dlhých podložiek zo syntetického materiálu vo vzdialenosti 5 

metrov, 10 metrov a 15 metrov od čiar stíhačov. Na modrý pás nesmú byť 
umiestnené žiadne iné podložky. 
 
(článok platný od 4.03.19) 
 

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) 
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Nehody 

(časť podľa článku 3.2.021ter) 

3.2.154   Kvalifikačné kolá: 
V prípade nehody, družstvo musí opakovať štart na konci kvalifikačných 
kôl. Každému  družstvu,  ktorého  jazda  by  mohla  byť  ovplyvnená  
nehodou súpera, na základe rozhodnutia Rozhodcovského zboru môže byť 
povolené opakovať štart na konci kvalifikačných kôl. 

 

V kvalifikačných kolách družstvo má povolené iba 2 
štarty. 

 

(text upravený 1.01.02; 4.03.19) 

 
3.2.155   Prvé súťažné kolo a finále: 

V prípade nehody, jazda bude zastavená a bude sa opakovať okamžite. Ak     
družstvo postihne ďalšia nehoda v nasledujúcej jazde, družstvo bude 
relegované. 

 
V každom kole, vrátane finále, iba jeden nový štart pre družstvo môže 
byť povolený v dôsledku nehody. 

 
(text upravený 1.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 4.03.19) 

 

§ 10 Madison - Bodovacie preteky dvojíc 

Definíci
a 

3.2.156   Madison - bodovacie preteky sú preteky, v ktorých sa súťaží v 
bodovacích šprintoch každých 10 kôl na tratiach kratších ako 333,33 m a 
každých 5 kôl na všetkých ostatných tratiach, a v ktorých súťažia družstvá o 
2 pretekároch. 

 

Konečné umiestnenie sa určí podľa počtu bodov, ktoré pretekári získali. 
 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16; 4.03.19) 

 
Organizácia pretekov 

3.2.157   Preteky sa uskutočnia minimálne na základe vzdialenosti a počtu kôl, a počtu 
šprintov, ako je popísané v nasledujúcej tabuľke: 
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Dĺžka 
dráhy v 
metroch 

Počet okruhov Počet šprintov 

 Muži 
Elite 

Ženy 
Elite 

Muži 

Juniori 

Ženy 
Juniorky 

Muži 

Elite 

Ženy 

Elite 

Muži 

Juniori 

Ženy 

Juniorky 

200 125 120 
 

100 100 75 12 10 10 8 

250 100 80 80 60 10 8 8 6 

285,714 90 72 70 72 70 52 60 9 7 7 6 

333,33 75 70 60 60 45 50 14 12 12 10 

400 65 60 52 50 52 50 37 40 12 10 10 8 

 

(text upravený 1.01.02; 30.03.09; 01.01.17; 4.03.19) 
 

3.2.160   Na Svetovom pohári, Majstrovstvách sveta  a Olympijských Hrách, 
bodovacie šprinty musia byť každý 10. okruh, nech je dĺžka dráhy 
akákoľvek, a celková vzdialenosť sa musí rovnať alebo sa približovať 
vzdialenosti 50 km pre Muži Elite, 30 km pre Ženy Elite, 30 km pre Muži 
Juniori a 20 km pre Ženy Juniorky, podľa nasledujúcej tabuľky. 

 
Dĺžka 
dráhy 
(m) 

MUŽI ŽENY MUŽI JUNIORI ŽENY JUNIORKY 

Finále Finále Kvalifikácia Finále Kvalifikácia Finále 

50 km 30 km 15 km 30 km 10 km 20 km 
kolá šprinty kolá šprinty kolá šprinty kolá šprinty kolá šprinty kolá šprinty 

250 200 20 120 12 60 6 120 12 40 4 80 8 

 MUŽI ŽENY MUŽI JUNIORI ŽENY JUNIORKY 

Finále Finále Kvalifikácia Finále Kvalifikácia Finále 

40 km 24 km 16 km 24 km 10 km 20 km 
kolá šprinty kolá šprinty kolá šprinty kolá šprinty kolá šprinty kolá šprinty 

285,714 140 20 84 12 56 8 84 12 35 5 70 10 

333,33 120 20 72 12 48 8 72 12 30 5 60 10 

400 100 20 60 12 40 8 60 12 25 5 50 10 
 

(text upravený 1.01.02; 14.10.16; 4.03.19) 
 

Priebeh pretekov 
3.2.163   Prvá  skupina  pretekárov,  tvorená prvým  pretekárom  každého  

družstva, zaujme svoje miesta na štarte. Polovica tejto skupiny sa zoradí 
pozdĺž vonkajšieho    bariéry    a    druhá    polovica    sa    zoradí    v 
jednom    rade v šprintérskom území. 

 

Druhá skupina pretekárov, tvorená druhým pretekárom každého 
družstva, sa zoradí pozdĺž vonkajšieho bariéry na protiľahlej strane. 

 

Po jednom neutralizovanom okruhu, výstrelom z pištole bude odštartovaná 
prvá skupina pretekárov. Letmý štart vykoná prvá skupina pretekárov po 
jednom neutralizovanom kole. Počas  neutralizovaného  okruhu,  druhá  
skupina  pretekárov  musí  zostať na svojich základných pozíciách. 
(text upravený 1.01.02; 19.06.09; 4.03.19) 
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3.2.170   Ak   obaja   tímoví   pretekári   padnú   súčasne,   družstvo   má   právo   na 
neutralizáciu, ktorej počet kôl sa približuje vzdialenosti 1000 metrov. Pri 
návrate  na  dráhu,  jeden  z dvoch  tímových  pretekárov  sa  musí  vrátiť 
na pozíciu, na ktorej sa družstvo nachádzalo pred nehodou. 

Neutralizovaní tímoví pretekári alebo družstvo sa nemôžu vrátiť na dráhu 
počas  posledného  kilometra.  Ak  obaja  tímoví  pretekári  padnú  súčasne 
počas posledného kilometra alebo tento posledný kilometer začína v čase 
povolenej neutralizácie následkom uznanej nehody pre družstvo, a družstvo 
už nie je schopné sa vrátiť na dráhu pred začiatkom posledného kilometra, 
takéto neutralizované družstvá budú v konečnej klasifikácii uvedené podľa 
počtu získaných alebo stratených okruhov a podľa získaných bodov v čase 
nehody. 

(text upravený 20.09.05; 1.10.11) [článok presunutý do článku 3.2.020bis od 4.03.19] 
 

§ 11 Scratch 
3.2.180   V prípade tajnej dohody medzi pretekármi, rozhodcovia môžu príslušných 

pretekárov diskvalifikovať. 
 

(text upravený 1.01.02) [článok presunutý do článku 3.2.002 od 4.03.19] 
 

3.2.181   Posledný okruh pretekov je signalizovaný zvonením. 
 

[článok presunutý do článku 3.2.017 od 4.03.19] 
 

Nehody 
3.2.182   V prípade uznanej nehody, pretekár má právo na neutralizáciu, ktorej počet 

kôl sa približuje vzdialenosti 1300 metrov. 
 

Pri  návrate  na  dráhu,  pretekár  sa  musí  vrátiť  na  pozíciu,  na  ktorej  sa 
nachádzal pred nehodou. 

 

Neutralizovaní pretekári sa nemôžu vrátiť na dráhu počas posledného 
kilometra. Akýkoľvek pretekár, ktorý nedokončí preteky, nebude zaradený 
do konečného poradia. 

 

(text upravený 26.08.04; 20.09.05; 30.09.10; 4.03.19) 
 

§ 14 Vylučovacie preteky 
 

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 1300 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. 

 



PRAVIDLÁ SZC 

 

Strana 16 z 18   Dráha   SK 03/2019 

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 stiahnutím žltých vlajok a výstrelom z pištole štartéra. 
Ktoríkoľvek  pretekári,  ktorí  nebudú  schopní  pokračovať  v pretekoch  v 
tomto     čase,     budú     eliminovaní     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) 
 

3.2.226   V prípade tajnej dohody medzi pretekármi, môžu byť diskvalifikovaní. 
bis 

(článok platný od 29.01.10) [článok presunutý do článku 3.2.002 od 4.03.19] 
 

§ 15 Šesťdňové preteky 
3.2.234   V prípade mechanickej nehody, ktorú rozhodcovia uznajú za oprávnenú, 

alebo ak pretekár je postihnutý pádom, družstvo má právo na neutralizáciu 
1,5 km (počet kôl sa približuje vzdialenosti 1,5 km) počtu kôl najbližšiemu 
k vzdialenosti 1250 m (5 kôl na 250 m dráhe). V prípade nehody, ktorá nie je 
uznaná rozhodcami alebo po uplynutí neutralizácie, jeden z členov 
družstva  sa  musí  vrátiť  na  preteky,  na  100%  na  pozíciu,  na  ktorej  sa 
družstvo nachádzalo v čase nehody, v opačnom prípade bude potrestané 
počtom stratených okruhov. 

(text upravený 1.01.04; 4.03.19) 

 

Kapitola III UCI DRÁHOVÁ KLASIFIKÁCIA JEDNOTLIVCOV 

 
3.3.003   Klasifikácia je spracovaná podľa získaných bodov, ktoré pretekári získali na 

dráhových pretekoch zaradených do medzinárodného kalendára a 
rozdelených do tried podľa článku 3.8.003. 

 

Za dráhové preteky v medzinárodnom kalendári, kde je 50% a viac 
pozvaných pretekárov v kategórii, sa budú udeľovať body ako za preteky 
Triedy 2. 

 

Klasifikácia je spracovávaná po dobu jedného roka tak, že sa pridajú získané 
body ku naposledy spracovanej klasifikácii. Súčasne sa odpočíta počet 
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zostávajúcich bodov,   ktoré každý pretekár získal na medzinárodných 
dráhových pretekoch do toho istého dňa v predchádzajúcom roku. 
 
Ak sa počas jedného roka uskutočnia dve národné, kontinentálne alebo 
svetové majstrovstvá v rovnakej kategórii, zohľadnia sa body len z 
posledných. Body z kontinentálnych a svetových majstrovstiev zostávajú v 
dráhovej klasifikácii až do ďalšieho konania majstrovstiev, alebo maximálne 
na obdobie 18 mesiacov. 

 

Dráhová komisia môže udeliť výnimku v prípade nepredvídateľnej zmeny 
dátumu Majstrovstiev sveta Elite. 

 

(text upravený 10.06.05; 25.09.08; 1.10.12; 14.10.16; 21.06.18; 4.03.19) 

 

Regionálne hry 
3.3.010   Regionálne  hry  sa  budú  posudzovať   Zisk   bodov  za   Regionálne  hry  sa  

        bis udeľuje podľa počtu národných federácií, ktoré sa ich zúčastňujú, a rovnako 
body budú udelené nasledovne to znamená: 
5 krajín a viac:                body  sa  udeľujú  ako  za  medzinárodné  preteky 

triedy 1; 
3 až 4 krajiny:                 body  sa  udeľujú  ako  za  medzinárodné  preteky 

triedy 2; 
1 až 2 krajiny:                 body sa neudeľujú. 

 

Body sa udeľujú iba tým regionálnym majstrovstvám, ktoré sú registrované v 
Medzinárodnom Dráhovom kalendári. 

 

Keď je krajina reprezentovaná viacerými regionálnymi družstvami, body sa 
udeľujú  najlepšiemu  pretekárovi(om)  tejto  krajiny  až  do  maximálneho 
počtu účastníkov povolených pre družstvá podľa špecifických pravidiel 
každých pretekov. 
 
(text upravený 4.03.19) 

 
Národné majstrovstvá 

3.3.010    Zisk  bodov  za  Národné  majstrovstvá  sa  udeľujú  ako  za  medzinárodné 
        ter   preteky triedy 2. 
 

Body sa udeľujú iba tým národným majstrovstvám, ktoré sú vopred 
registrované  a ktoré sa zobrazia v UCI Dráhovom kalendári. Výsledky musia 
byť doručené na UCI elektronicky do jedného dvoch pracovných dňí po 
ukončení pretekov. 

 

Keď kategórie elite a U-23 súťažia na národných majstrovstvách spoločne, 
body sa udeľujú podľa ich umiestnenia vo výsledkoch pretekov. 

 

Národným federáciám, ktoré organizujú pre kategóriu U-23 oddelené 
majstrovstvá, body sa budú udeľovať podľa rovnakej tabuľky ako pre 
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príslušné preteky kategórie elite. 
 

Každý pretekár má nárok na body iba v jednej kategórii za špecialitu, ak 
tento prípad nastane, len v jeho kategórii. 

 

V prípade, že titul národného majstra sa udeľuje na medzinárodných 
pretekoch, pretekárom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, sa udelia body 
podľa ich umiestnenia vo výsledkoch pretekov. 

 

(text upravený 4.03.19) 

 

 

Kapitola IV UCI SVETOVÝ POHÁR na DRÁHE 

3.4.009   Mená pretekárov, náhradníkov a sprevádzajúcich osôb musia byť doručené 
organizátorovi najneskôr do 3 týždňov pred dátumom konania pretekov. 

 

V prípade neúčasti nominovaných športovcov po potvrdení účasti, môžu byť 
uložené nasledujúce pokuty: 

 

Finančné pokuta rovnajúca sa cestovným nákladom športovca alebo 
minimálne 2000 CHF za športovca. Táto pokuta `musí byť zaplatená 
organizátorovi. Národná federácia pretekára je považovaná spoločne 
zodpovednou za zaplatenie pokuty. 

 

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 2500 CHF. 
 
Účasť na porade tímových manažérov je povinná. Akákoľvek neúčasť je 
potrestaná pokutou 300, - CHF. 

 

(text upravený 26.08.04; 30.09.10; 4.03.19) 

 
 


