
Informace o změnách pravidel cyklokrosu k 01.07.2022 
(změny jsou uvedeny červeně) 

 
Mezinárodní cyklistická unie UCI vydala před začátkem nové sezony cyklokrosu každoroční aktualizaci pravidel. 
Změny se týkají především: 

- účasti závodníků různých věkových kategorií v mezinárodních závodech; 
- povinného pořádání závodu týmových štafet při mistrovství světa;      
- přidělování boxů v mechanických depech; 
- klasifikace národů UCI v cyklokrosu; 
- tabulky trestů za přestupky v cyklokrosu.  

 
Detailní změny budou také aplikovány do pravidel cyklokrosu ČSC, které zveřejní komise cyklokrosu 
k15.08.2022. 
 
Účast 
5.1.001  
Kategorie, do které bude držitel licence zařazen na celou sezónu cyklokrosu, je kategorie, do které bude dotyčný 
závodník věkově příslušet od 1. ledna následujícího kalendářního roku. 
 
Muži 
Kategorie junioři zahrnuje závodníky ve věku od 17 do 18 let. 
Kategorie muži do 23 let zahrnuje závodníky ve věku 19 až 22 let. 
Kategorie muži elite zahrnuje závodníky ve věku 23 a více let. 
 
S výjimkou závodů samostatných kategorií, pokud jsou tyto pořádány, závodí muži do 23 let a muži elite 
společně. 
 
Muži do 23 let nesmí ale závodit s muži elite v následujících soutěžích: 
- v závodech mistrovství světa UCI v cyklokrosu; 
- v závodech světového poháru UCI v cyklokrosu, pokud tyto zahrnují samostatný závod pro muže do 23 let; 
- v kontinentálních a národních mistrovstvích, podle uvážení kontinentálních konfederací, respektive národních 
federací. 
 
Ve všech ostatních soutěžích se mohou muži do 23 let zúčastnit závodu mužů elite, i když se pro muže do 23 let 
v nich pořádá samostatný závod. 
 
Pokud muži do 23 let a muži elite startují ve stejném závodě, to znamená na stejnou délku závodu a se stejným 
časem startu: 
- je sestavená jediná klasifikace závodu; 
- UCI body se přidělují podle bodové tabulky platné pro kategorii muži elite; 
- v případě mistrovství se uděluje jediný titul (například, když závodník U-23 vyhraje závod, získá titul muži elite). 
 
Ženy 
Kategorie juniorky zahrnuje závodnice ve věku od 17 do 18 let. 
Kategorie ženy do 23 let zahrnuje závodnice ve věku 19 - 22 let 
Kategorie ženy elite zahrnuje závodnice ve věku 23 let a více. 
 
S výjimkou závodů samostatných kategorií, pokud jsou tyto pořádány, závodí ženy do 23 let, juniorky a ženy elite 
společně. 
 
Juniorky nesmí ale závodit s ženami elite v následujících soutěžích: 
- v závodech mistrovství světa UCI v cyklokrosu; 
- v závodech světového poháru UCI v cyklokrosu, pokud tyto zahrnují samostatný závod pro juniorky; 
- v kontinentálních a národních mistrovstvích, podle uvážení kontinentálních konfederací, respektive národních 
federací. 
 
Ve všech ostatních soutěžích se mohou juniorky zúčastnit závodu žen elite, i když se pro juniorky v nich pořádá 
samostatný závod. 
 
 



Ženy do 23 let nesmí závodit s ženami elite v následujících soutěžích: 
- v závodech mistrovství světa UCI v cyklokrosu; 
- v kontinentálních a národních mistrovstvích, podle uvážení kontinentálních konfederací, respektive národních 
federací. 
 
Ve všech ostatních soutěžích se mohou ženy do 23 let zúčastnit závodu žen elite.  
 
Pokud dvě nebo tři kategorie, tj. juniorky, ženy do 23 let a ženy elite startují ve stejném závodě, to znamená na 
stejnou délku závodu a se stejným časem startu: 
- je sestavená jediná klasifikace závodu pro seskupené kategorie; 
- UCI body se přidělují podle bodové tabulky platné pro kategorii ženy elite; 
- v případě mistrovství se uděluje jediný titul (například, když závodnice do 23 let vyhraje závod, získá titul ženy 
elite). 
 
Týmová štafeta v cyklokrosu 
5.1.004 bis 
Závod štafet cyklokrosových týmů musí být organizován při mistrovství světa v cyklokrosu UCI a může být 
organizován při kontinentálního mistrovství v cyklokrosu v souladu s tím, co je stanoveno v článku 9.2.045 bis 
pravidel mistrovství světa. UCI body jsou udělovány pouze národu a nikoliv jednotlivě jezdcům. Aby byly body 
UCI uděleny, musí se závodu štafet cyklokrosových týmů zúčastnit minimálně 5 zemí. 
 
Každý závodník absolvuje jeden kompletní okruh tratě používané pro závody jednotlivců mistrovství světa UCI v 
cyklokrosu. Na konci svého okruhu předá v zóně střídání štafetu dalšímu spolujezdci. Závodník, který končí svůj 
okruh, se musí dotknout ruky, paže nebo ramene dalšího spolujezdce, když tento stojí ve štafetové zóně. Žádné 
předání štafety již za jízdy dalšího spolujezdce nebude akceptováno. Po dotyku spolujezdcem, který tak dokončil 
svoje vystřídání, se může další závodník rozjet a absolvovat svůj okruh. 
 
Pokud závodník, který dokončuje svůj okruh, mine svého týmového kolegu, aniž by se ho dotkl, musí se okamžitě 
otočit a vrátit se do boxu přiděleného jeho národu. Závodníci, kteří absolvují poslední okruh, dokončí svůj závod 
tím, že projedou cílovou čáru. 
 
Týmy jsou zodpovědné za určení pořadí svých závodníků a také za jejich přítomnost ve vhodný čas ve štafetové 
zóně. 
 
Nedodržení těchto ustanovení týkajících se předávání štafety mezi spolujezdci je sankcionováno diskvalifikací 
týmu. 
 
Mistrovství světa v cyklokrosu 
9.2.042  
Mistrovství světa UCI v cyklokrosu se pořádá pro kategorie: 
Muži elite, Ženy elite, Muži do 23 let (19-22 let), Ženy do 23 let (19-22 let), Muži junioři a Ženy juniorky (17-18 let). 
 
Bude uspořádána týmová štafeta mistrovství světa v cyklokrosu UCI, kde každý tým reprezentuje jeden národ. 
 
9.2.045 bis 
Pro týmovou štafetu mistrovství světa UCI v cyklokrosu může každý národ přihlásit pouze jeden tým, složený z 6 
závodníků. Každý národní tým si volí složení svého týmu v následujících věkových kategoriích: 
- 1 muž elite nebo 1 muž do 23 let, 
- 1 muž do 23 let nebo 1 junior, 
- 1 junior, 
- 1 žena elite nebo 1 žena do 23 let, 
- 1 žena do 23 let nebo 1 juniorka, 
- 1 juniorka. 
 
Každý závodník vybraný pro štafetu již musí být registrován pro individuální závody mistrovství světa UCI v 
cyklokrosu. 
 
Vedoucí týmu musí sdělit sboru rozhodčích prostřednictvím formuláře poskytnutého pro tento účel jména a 
kategorie závodníků tvořících jeho tým, jakož i jejich startovní pořadí, nejpozději den před týmovou štafetou do 
16:30 hodin místního času. Toto startovní pořadí nelze později změnit. 



 
Pořadí národů je stanoveno na základě výsledků týmových štafet z předchozích mistrovství světa. Pokud jde o 
pořadí neumístěných národů, bude to určeno losováním. Takto stanovené pořadí národů určuje také tyto další 
prvky: 
 
- pořadí národů na listině přihlášených týmů a přidělení startovních čísel: první národ obdrží čísla 1A, 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F, druhý národ čísla 2A, 2B, 2C, 2E, 2F, a tak dále; 
- pořadí vyvolání prvních závodníků na startu týmové štafety: jako první bude vyvolán první závodník v  pořadí na 
startu národa číslo 1, poté první závodník na startu národa číslo 2 atd.; 
- číslo startovního boxu ve štafetové zóně; 
- číslo boxu v mechanickém depu. 
 
Přidělení boxů v depech 
5.1.036 
Pro závody světového poháru UCI v cyklokrosu a kontinentální mistrovství jsou boxy přidělovány den před 
závodem; pro mistrovství světa UCI v cyklokrosu se přidělují na poradě vedoucích týmů. Pro tyto 3 soutěže jsou 
boxy přiděleny následovně: 
 
1. Pro každou kategorii zvlášť podle poslední klasifikace národů UCI aktuální sezóny publikované pro příslušnou 
kategorii (nebo podle finální klasifikace národů UCI předchozí sezóny pro příslušnou kategorii, pokud dosud 
nebyla žádná klasifikace pro aktuální sezónu zveřejněna); 
 
2. Přidělení boxů týmům, které nefigurují v uvedených klasifikací, se provede losováním; 
 
3. Hlavní rozhodčí stanoví podle kategorií počet boxů přidělených každému národu s přihlédnutím k počtu 
závodníků. Každému národu budou přiděleny maximálně 3 boxy. Národy s malým počtem závodníků mohou být 
seskupeny ve stejném boxu; 
 
4. Vedoucí národních týmů si mohou vybrat boxy podle svého uvážení v pořadí určeném podle bodů 1 a 2. 
Národ, kterému jsou přiděleny 2 nebo 3 boxy si musí zvolit čísla těchto boxů vedle sebe; 
 
5. V případě chybějící odpovědi vedoucího týmu nebo zablokované situace, rozhodne o přidělení příslušných 
boxů hlavní rozhodčí. Konečné rozdělení boxů podle národů bude sděleno týmům a rozhodčím. 
 
5.1.036 bis 
Pro závody třídy 1 musí být boxy přiděleny den před soutěží mezi minimálně 12 boxy vyžadovaných článkem 
5.1.035 takto: 
 
1. Hlavní rozhodčí stanoví samostatně pro každou kategorii počet závodníků na box, přičemž bere v úvahu vyšší 
zaokrouhlený poměr mezi počtem závodníků a počtem boxů; 
 
2. Závodníci jsou do každého z boxů rozděleni losováním, přičemž se respektuje maximální počet závodníků na 
box stanovený v bodě 1; 
 
3. Konečné rozdělení závodníků na každý box bude sděleno týmům a rozhodčím. 
 
Ustanovení 1, 2 a 3 se mohou aplikovat na závody třídy 2, kde jsou boxy instalovány v souladu s článkem 
5.1.035. Rozhodnutí, zda aplikovat přidělování boxů losováním pro závod třídy 2, přijme hlavní rozhodčí po 
schválení pořadatelem. 
 
Klasifikace UCI cyklokros 
5.2.010 
Klasifikace národů UCI v cyklokrosu  
UCI vytváří klasifikaci národů UCI v cyklokrosu sečtením bodů tří nejlépe umístěných závodníků z každé země v 
následujících kategoriích: 
- muži elite, přičemž první tři muži jsou ve věku 19 a více let; 
- ženy elite, přičemž první tři ženy jsou ve věku 17 a více let; 
- muži do 23 let, přičemž první tři muži jsou ve věku 19 až 22 let; 
- ženy do 23 let, přičemž první tři ženy jsou ve věku 19 až 22 let; 
- junioři, přičemž první tři muži jsou ve věku 17-18 let; 



- juniorky, přičemž první tři ženy jsou ve věku 17-18 let. 
 
Národy se stejným počtem bodů jsou rozděleny podle umístění jejich nejlepšího závodníka v klasifikaci UCI 
jednotlivců. 
 
Body UCI udělované za týmovou štafetu při mistrovství světa UCI v cyklokrosu a případně i při kontinentálním 
mistrovství v cyklokrosu se přidělují příslušnému národu v klasifikaci muži a ženy elite, nikoli jednotlivým 
závodníkům (viz aktualizovaná tabulka bodů UCI). 
 
Tabulka trestů 
5.6.001 

CRO Přestupek Mistrovství světa 
elite;  

Světový pohár, 
třída 1,  

Kontinentální 
mistrovství  

Ostatní závody 

18. Násilné činy mezi 
závodníky nebo vůči 
jakékoli jiné osobě 

Diskvalifikace a 
pokuta 200 CHF 

 

Diskvalifikace a 
pokuta 100 CHF 

19. Obstrukce, která má 
zabránit nebo zpomalit 
jízdu jiného závodníka.  

Diskvalifikace a 
pokuta 100 CHF 

Diskvalifikace a 
pokuta 50 CHF 

 
 
Zpracoval: 
Miroslav Janout, 04/08/2022 


