
Komentář ke změnám pravidel UCI – Cyklokros 26.06.2018 

Účast 
5.1.001 
Masters 
Zmírňuje se jedna z podmínek pro start na mistrovství světa v cyklokrosu kategorie Masters. Startovat 
nesmí závodníci, kteří jsou klasifikovaní s nejméně 100 body v individuální klasifikaci cyklokrosu UCI, 
zveřejněné po prvním závodu světovém poháru UCI v cyklokrosu. 
V minulé sezóně nesměli startovat závodníci, kteří figurovali v individuální klasifikaci cyklokrosu UCI 
(byť s jediným bodem), zveřejněné po národních mistrovstvích v Evropě. 
 
Překážky 
5.1.023 
Tvořivost pořadatelů při stavbě umělých překážek pro cyklokrosovou trať se omezuje pouze na 3 typy: 
- překážky z desek;  
- schody;  
- uměle připravené úseky s pískem.  
Jiné druhy umělých překážek na cyklokrosové trati (jako například umělé muldy) nejsou povoleny.  
 
5.1.025 bis 
Emancipace žen, uplatněná již v minulé sezóně stejnou výší vyplácených cen jako u mužů, se také 
promítla do povinnosti pořadatelů ponechat totožné překážky na cyklokrosové trati pro závod mužů i pro 
závod žen elite. 
V dohledné době je zřejmě možné očekávat diskusi na stejnou dobu trvání závodů obou kategorií. 
 
Vyhlášení vítězů 
5.1.055 
Při cyklokrosových závodech sezóny 2017/18 se množily snahy některých závodníků umísťovat při 
oficiálním vyhlašování vítězů svá kola pod nebo přímo na podium. UCI reagovala doplněním tohoto 
článku jednoznačnou formulací: 
„Prezentace kol závodníků na pódiu pro vyhlašování vítězů není povolena ani na stupních vítězů ani 
před stupni vítězů.“ 
Prostor pro vyhlášení vítězů závodu je vyhrazen pro prezentaci smluvních reklam uzavřených s 
pořadatelem, tudíž jakékoliv jiné reklamy jsou nepřípustné.  
Za nerespektování tohoto ustanovení budou dotyční závodníci / zástupci týmů penalizování podle 
článku 12.1.040/28 pravidel UCI. 
 
Výsledky 
5.1.056 
5.1.057 
Oba články se v pravidlech cyklokrosu UCI ruší a v souvislosti se zavedením výsledkové platformy UCI 
DataRide se ve všech disciplínách uplatňuje formulace podle článku 1.2.124 Všeobecných pravidel UCI.   
 
KLASIFIKACE UCI CYKLOKROS 
5.2.014  
Klasifikace cyklokrosových týmů UCI se stanovuje součtem bodů 2 nejlepších závodníků mužů a 2 
nejlepších závodnic žen každého cyklokrosového týmu UCI v individuální klasifikaci cyklokrosu UCI. 
Změnou proti minulé sezóně je rozšíření počtu nejlepších závodníků mužů a žen každého 
cyklokrosového týmu UCI v individuální klasifikaci z jednoho na dva závodníky. 
 



5.2.015 
UCI povoluje výjimky ze stanovených termínů pro konání národních mistrovství v cyklokrosu pro země 
jižní polokoule nebo v případě vyšší moci z důvodu vyloučení rizika, že při nekonání národního 
mistrovství ve stanoveném termínu nebudou závodníkům uděleny body do individuální klasifikace 
cyklokrosu UCI. 
 
SVĚTOVÝ POHÁR V CYKLOKROSU UCI 
Sportovní úbor 
5.3.010 
Znovu zavedení upřesněného textu původně zrušeného článku zamezuje polemikám 
ohledně nošení trikotů mistrů v případě, že družstvo startuje jako národní tým. 
Nošení národního trikotu je povinné pro světové poháry v cyklokrosu UCI kategorie mužů do 
23 let a juniorů, avšak národní, kontinentální a světoví šampioni jsou povinní v těchto 
závodech nosit jejich trikot šampiona. 
 

Při závodech světového poháru UCI v cyklokrosu pro muže a ženy elite, pokud závodník 
není členem týmu registrovaného UCI, může mu národní federace uložit nošení národního 
trikotu (toto ustanovení například běžně aplikuje cyklistická federace Francie). 
 

Kombinéza vedoucího závodníka 
5.3.023 
Článek je doplněný o ustanovení ohledně reklamy týmu závodníka na trikotu lídra světového poháru v 
cyklokrosu UCI. 
Pro kategorii juniorů nejsou na tomto trikotu povoleny žádné reklamy týmu závodníka a pro kategorii 
muži do 23 let jsou reklamy týmu povoleny pouze na základě předešlého souhlasu národní federace 
závodníka. 
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA V CYKLOKROSU UCI MASTERS 
5.4.004 
Byla zrušena nejmladší věková skupina Masters 30-34 let a tudíž mistrovství světa v cyklokrosu bude 
organizováno v pětiletých věkových skupinách počínaje skupinou 35-39 let. 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 17/07/2018 
 
 
 
 


