
 

 

Změny pravidel ČSC – Cyklokros 01.0.7.2014 
(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) 

 
ÚÚČČAASSTT  VV  SSOOUUTTĚĚŽŽÍÍCCHH  
Muži do 23 let 

C0109. Kromě mistrovství světa, světového poháru UCI a národního mistrovství mohou závodníci U-23 
startovat v závodě Elite i tehdy, pokud je současně organizován samostatný závod pro kategorii U-23. 
Pokud muži do 23 let a muži elite startují ve stejném závodě, to znamená se stejným časem 
startu a na stejnou délku závodu: 
- je sestavená jediná klasifikace závodu; 
- v případě mistrovství se uděluje jediný titul (například, když závodník U-23 vyhraje závod, získá 
titul muži elite). 

Ženy a juniorky 
C0110. Kromě kontinentálních mistrovství (samostatná kategorie Ženy mládež*) a národního 

mistrovství (samostatná kategorie juniorky, když takto rozhodne ČSC), startují ženy a juniorky v 
cyklokrosu společně v jediném závodě.  

*Kategorie Ženy mládež zahrnuje kategorie juniorky a ženy do 23 let. 
Masters 

C0111. Závodníci, kteří jsou držiteli licence masters mohou startovat na mistrovství světa kategorie masters 
s těmito výjimkami: 
a) závodníci, kteří startovali během příslušné sezóny na mistrovství světa, kontinentálním mistrovství 
nebo ve světovém poháru; 
b) závodníci, kteří byli během příslušné sezóny členy některého týmu registrovaného UCI; 
c) závodníci, kteří figurovali v individuální klasifikaci cyklokrosu UCI, zveřejněného po národních 
mistrovstvích v Evropě.  
Kromě mistrovství světa masters mohou závodníci startovat s dočasnou nebo jednodenní 

licencí vydanou národní federací. 
Na licenci musí být jednoznačně uvedena data začátku a konce její platnosti, Národní federace 

musí dbát, aby držitel dočasné licence měl po dobu její platnosti stejné pojištění a další výhody, 
jaké jsou vázány na celoroční licenci. 

Omezení účasti v národních závodech elite 
C0113. Závodník, který figuruje v celkové klasifikaci cyklokrosu UCI do 50 místa, nesmí startovat v 

národních závodech v žádném jiné zemi než té národní federace, jejíž národnost podle pravidel UCI 
závodník vlastní. 

 
TTRRAAŤŤ  ZZÁÁVVOODDUU  

C0205. Startovní úsek musí být situován na stabilní zemi, prioritně na silnici s upraveným povrchem. 
Jeho minimální délka musí být 150 m a šířka 6 m, musí být co možná nejpřímější a nesmí být ve 
sjezdu. První zúžení trati po startovním úseku nesmí být prudké a musí umožnit snadný průjezd celé 
skupiny závodníků. První zatáčka musí mít větší úhel než 90°. Obraty do protisměru nejsou 
povoleny.  
Transparent START - DÉPART  bude umístěn nad startovní čárou ve výšce minimálně 2,5 m od země 
a bude překrývat celou šíří startovního prostoru. 

 
VVÝÝMMĚĚNNAA  MMAATTEERRIIÁÁLLUU  

C0305. Závodník může vjet do prostoru materiálového depa pouze za účelem výměny celého kola, předního 
či zadního kola nebo pro jinou mechanickou pomoc a výjimečně pro občerstvení povolené za 
podmínek podle článku C0710. Závodník, který projede prostorem depa bez výměny celého kola nebo 
předního či zadního kola nebo aniž by přijal jinou mechanickou pomoc, bude vyloučen ze závodu.  
Výjimka z tohoto pravidla se vztahuje na občerstvení povolené za podmínek podle článku C0710. 

 



 

 

ŘŘAAZZEENNÍÍ  NNAA  SSTTAARRTTUU  
C0606. V případě společného startu více kategorií podle sportovně technických směrnic ČSC se na startu 

řadí nejprve věkově vyšší kategorie závodníků. 
 Řazení závodníků na startu při společném startu 2 kategorií 

 Při společném startu dvou kategorií se řadí závodníci na start na základě stanoveného pořadí pro 
příslušnou kategorii podle čl. C0601 a C0602 takto:      

 Žáci a kadetky 
 1. Kadetky 
 2. Žáci  
 Kategorie Žáci startuje s odstupem 1 minuta po kategorii Kadetky 
 Kadeti a Ženy   
 1. Ženy 
 2. Kadeti 
 Kategorie Kadeti startuje s odstupem 1 minuta po kategorii Ženy 

  
TTRRVVÁÁNNÍÍ  ZZÁÁVVOODDUU  

C0701. Trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit: 
- 30-35 minutám pro závody kadetů 
- 35 minutám pro závody žen mládež (juniorky a ženy do 23 let) při kontinentálních 
mistrovstvích  
- 40 minutám pro závody juniorů,   
- 50 minutám pro závody pořádané samostatně pro kategorii pod 23 let 
- 60 minutám pro závody mužů elite a pro závody ve kterých startují muži elite a muži do 23 let 
společně.  
Při závodech žen musí být doba trvání minimálně 40 minut, ale nesmí překročit 50 minut. 
Při mistrovství světa UCI a závodech světového poháru UCI musí být doba trvání závodů mužů elite v 
rozpětí 60 – 70 minut.  

C0703. Pokud startují některé kategorie podle sportovně technických směrnic ČSC společně, délka trvání 
závodu se řídí podle věkově vyšší kategorie.  

 
ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍ  ZZAABBEEZZPPEEČČEENNÍÍ  

C1101. V blízkosti tratě musí být stanoviště první pomoci, kde musí být k dispozici minimálně 1 lékař a 4 
zdravotníci schopní poskytnout první pomoc podle příslušných zákonů. Dále musí být na místě 
k dispozici alespoň jeden sanitní vůz. 
Základní zdravotní zajištění je povinné při všech oficiálních trénincích včetně těch, které se 

případně konají den před závodem.   
 
RROOZZHHOODDČČÍÍ  

C1201. Sbor rozhodčích musí tvořit podle kategorie závodu minimálně 6 rozhodčích příslušné kvalifikace 
takto: 
1. hlavní rozhodčí 
2. 1- 2 cíloví rozhodčí 
3. 1- 2 rozhodčí v zóně 80% před vjezdem na cílovou rovinku 
4. časoměřič 
5. ukazovatel okruhů 
6. 1 - 2 rozhodčí v depech 
Hlavní rozhodčí provede osobně start závodu. 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 26.06.2014 

 


