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INFORMACE 
ZE SEMINÁŘE UCI CYKLOKROS 

AIGLE (SUI) 11.09.2015 
 
Na seminář bylo pozváno 12 komisařů z 10 zemí (BEL-3, FRA -1, USA-1, SUI-1, ITA-1, GBR-1, LUX-1, NED-1, 
SVK-1, CZE-1), kteří jsou delegováni pro závody mistrovství světa, kontinentální mistrovství a světové 
poháry UCI v sezóně 2015/16. 
Vzhledem k tomu, že v ČR nebude v této sezóně žádný z uvedených závodů pořádán, uvádím pouze 
informace platné také pro ostatní závody v cyklokrosu. 
  
Pořadí závodníků na startu 
Individuální klasifikace cyklokrosu UCI bude zveřejňována pravidelně každé úterý, tudíž pro pořadí 
závodníků na startu je nezbytné sledovat http://fr.uci.ch/cyclo-cross/ranking/ a vždy aplikovat poslední UCI 
klasifikaci, která bude zveřejněna v úterý před daným závodem. 
První aktualizovaná klasifikace pro novou sezónu bude zveřejněna v úterý 22.9. po 1. SP v Las Vegas.  
 
Občerstvení 
V souvislosti se zákazem podávání občerstvení v průběhu závodu (změna článku 5.1.038) se diskutovala 
otázka výjimek pro závody CX pořádané v extrémních podmínkách. Vzhledem k předpovědi počasí pro 1. SP 
v Las Vegas (30-35°°C) bude tam podávání občerstvení zřejmě mimořádně povoleno, avšak pouze ve 
vymezené zóně mimo depo. Vjezd do depa je nově povolen výhradně pro výměnu materiálu. Obdobně byla 
již aplikována taková výjimka při prvních závodech v Číně při teplotách nad 30°C. 
V ostatních závodech, kromě uvedených extrémních případů, může mít závodník bezpečně zajištěné 
občerstvení u sebe od startu (např. plastickou lahev v kapse trikotu nebo camel bag výhradně upevněný na 
zádech) aniž by lahev v průběhu závodu nebezpečným způsobem odhazoval a ohrožoval tak soupeře nebo 
diváky.    
 
Bodování 
Vzhledem k odlišnosti FR a EN verze UCI pravidel byl upřesněn článek 5.2.006 takto:   
Do individuální klasifikace UCI se započítává: 
- kategorie ME a WE -  6 nejlepších výsledků z mezinárodních závodů C-1 
- kategorie ME a WE -  8 nejlepších výsledků z mezinárodních závodů C-2 
- mezinárodní závody samostatné kategorie MU (do 23 let)- 8 nejlepších výsledků  
- mezinárodní závody juniorů  - 6 nejlepších výsledků  
 
V rozpise POHÁROVÉ SOUTĚŽE V CYKLOKROSU TOI TOI CUP 2015/2016 byla proto provedena na straně 6 
tato oprava: 
Do individuální klasifikace UCI kategorie ME a WE se započítává 6 nejlepších výsledků z mezinárodních 
závodů C-1 a 8 nejlepších výsledků z mezinárodních závodů C-2. 
Do individuální klasifikace UCI kategorie MJ se započítává 6 nejlepších výsledků z mezinárodních závodů 
juniorů. 
  
Umělé překážky 
Byl upřesněn výklad článku 5.1.023, který stanovuje, že trať závodu může obsahovat maximálně 6 umělých 
překážek.  
Za umělou překážku v tomto smyslu se nepovažuje tzv. „obstacle lancé“ – „flying obstacle“ kterou všichni 
závodníci překonávají bez sestoupení z kola. Příkladem takové překážky jsou na CX tratích běžně budované 
umělé přechodové mosty nebo umělá klopená dřevěná zatáčka, která bude novinkou jako součást trati SP v 
Las Vegas 16.9.2015. 
 
Zatáčky U 
Byl upřesněn výklad pojmu „zatáčka U“ citovaném v článku 5.1.020 („zatáčka U“ není povolena ihned po 
výjezdu ze startovní zóny do terénu.) Všechny 180° zatáčky do protisměru musí být na trati CX vymezeny 
uvnitř třemi bariérami spojenými do trojúhelníku a nikoliv pouhým zpevněným sloupkem, který závodníci 
používali při projíždění jako ruční oporu. 
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NEPOVOLENÉ NESPRÁVNÉ PROVEDENÍ 

 
 

SPRÁVNÉ PROVEDENÍ 

 
 
Kamery 
Používání kamer není v cyklokrosu povoleno. Výjimky povoluje výhradně UCI na základě písemné žádosti 
pořadatele závodu. 
Hlavnímu rozhodčímu musí pořadatel předložit písemný dokument, ve kterém je uveden souhlas UCI, 
pořadatele a dotyčného závodníka. 
Kamera musí být v tomto případě bezpečně upevněna v přední nebo zadní části kola. Kamera nesmí být 
připevněna na přílbě nebo na těle závodníka.  
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Výsledky 
Vzhledem k tomu, že Individuální klasifikace cyklokrosu UCI bude zveřejňována pravidelně každé úterý, je 
naprosto nezbytné, aby všechny výsledky byly zaslány na UCI nejpozději 2 hodiny po skončení příslušného 
závodu. 
E-mail: infostradasports@uci.ch a uci@infostradasports.com  
 
Ceny  
- Mění se výše cen pro SP ME a WE (zvýšení ve prospěch WE a snížení pro ME tak, že výše cen za obě 
kategorie celkem se nemění)  
- Výše cen se mění pro kategorie ME a WE také v závodech C1 a C2 (viz příloha Obligation financiere Cyclo-
cross15-16) 
 
Různé 
Nový sponzor seriálu SP v cyklokrosu TELENET bude platit náklady za přímé TV přenosy (40 tis. EUR v Evropě 
a 90 tis. EUR v USA) a má prioritní zájem o SUI, DEN a CZE. 
 
 
Miroslav Janout 


