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ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 21.06.2020 
 
 

ČASŤ  5  CYKLOKROS 
 

Kapitola III  UCI SVETOVÝ POHÁR v CYKLOKROSE 

 
Klasifikácia národov 

5.3.013  Klasifikácia  národov  UCI  svetového pohára v cyklokrose sa zostavuje súčtom 

 bis    bodov  troch  najlepšie  umiestnených  pretekárov  každej  krajiny  pre  tieto 

kategórie: juniorky, juniori, ženy do 23 rokov, muži do 23 rokov, ženy elite a 

muži elite. V prípade rovnosti bodov medzi krajinami, o poradí rozhoduje 

umiestnenie  najlepšieho pretekára krajiny v individuálnej klasifikácii.  

 

(článok zavedený 12.06.20). 
 

Líderské oblečenie 

5.3.023  Každý držiteľ licencie pre UCI svetový pohár v cyklokrose  bude udeľovať 

líderské oblečenie lídrovi klasifikácie jednotlivcov UCI Svetového pohára 

v cyklokrose počas slávnostného odovzdávania cien pre každú kategóriu. 

 

Vo všetkých kolách okrem prvého pre svoju kategóriu, líder je povinný nosiť 

líderské oblečenie na všetkých pretekoch UCI Svetového pohára v cyklokrose. 

 

Líderské oblečenie musí nosiť taktiež najlepšia pretekárka v kategórii ženy U-

23 ako je definované v článku 5.1.001 v individuálnej klasifikácii žien  UCI 

Svetového pohára v cyklokrose. 

 

Vo všetkých kolách okrem prvého, líder je povinný nosiť líderskú kombinézu 

na všetkých pretekoch UCI Svetového pohára v cyklokrose. 

 

Líderská kombinéza sa smie nosiť iba na kolách UCI Svetového pohára v 

cyklokrose a na žiadnych iných pretekoch. 

 

Dotyčný pretekár smie nosiť na pretekoch svetového pohára líderské 

oblečenie  (krátke nohavice a dres alebo kombinézu) vyrobené jeho vlastným 
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partnerom alebo dodávateľom. V takom prípade sa musí rešpektovať vizuál 

pre líderské oblečenie UCI svetového pohára v cyklokrose. 

 

Pre všetky kategórie (okrem kategórie juniori a juniorky) zúčastnených na 
pretekoch UCI Svetového pohára v cyklokrose, lídri celkového poradia 
klasifikácie svetového pohára si smú umiestniť reklamu svojho tímu na 
líderské vybavenie ako je určené v článku 1.3.055 bis, iba ak sú splnené všetky 
nasledujúce podmienky:  
- ak sú členmi tímu uznaného podľa UCI definovaného v článku 5.1.001; 
- pre mužov elite, ženy elite, ženy do 23 kategórií, okrem mužskej 

juniorskej kategórie; 
- pre mužov do 23 rokov, na základe povolenia pretekárovej národnej 

federácie. 

 

(text upravený 1.09.98; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08 ; 7.06.16; 28.01.17; 26.06.18; 

12.06.20). 

 

Kapitola V   UCI CYKLOKROSOVÉ TÍMY 
(kapitola platná od 28.01.17). 

 

5.5.007 Vo svojej žiadosti o registráciu adresovanej UCI, UCI cyklokrosový tím alebo 

UCI profesionálny cyklokrosový tím, predložia najprv všetky predpísané 

položky svojej príslušnej národnej federácii. Schválenie všetkých týchto 

položiek národnou federáciou bude UCI považovať za dôkaz tímu 

o príslušnosti k tejto federácii a o podpore tejto federácie pri registrácii tímu v 

UCI v súlade s podmienkami týchto pravidiel.  

 

(text upravený 12.06.20). 

 

  


