Změny pravidel ČSC – Cyklokros 01.0.7.2016
(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ)
C0109. Kromě mistrovství světa, závodů světového poháru UCI, když tento zahrnuje samostatný závod pro
kategorii U23 a případně národního mistrovství, když takto rozhodne ČSC, mohou závodníci U23
startovat v závodě kategorie muži elite i tehdy, když je současně organizován samostatný závod pro
kategorii U-23..
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 U23 vyhraje závod, získá titul
muži elite)
Ženy
Kategorie ženy do 23 let zahrnuje závodnice ve věku 17 - 22 let
Kategorie ženy elite zahrnuje závodnice ve věku 23 let a více.
Kromě mistrovství světa, kontinentálních mistrovství a případně národního mistrovství, když takto
rozhodne ČSC, musí ženy do 23 let a ženy elite startovat společně.
Pokud 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;
- 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).
Týmy registrované UCI
Závodníci kategorie muži a ženy, kteří jsou členy následujících UCI týmů, mají povoleno startovat
v cyklokrosových závodech pod jménem a v barvách jejich příslušného týmu, s výjimkou závodů
ve kterých je nošení národního trikotu podle článku 1.3.059 povinné:
- Silniční týmy UCI jak je definováno v pravidlech UCI pro závody na silnici, kapitoly XV, XVI a
XVII;
- MTB týmy UCI jak je definováno v pravidlech UCI pro závody MTB, kapitoly IX a X.
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°. Obrátky do protisměru nejsou ve startovním
úseku povoleny.
Transparent START - DÉPART bude umístěn nad startovní čárou ve výšce minimálně 2,5 m od
země a bude překrývat celou šíří startovního prostoru.
C0207. Doporučuje se trať s různou náročností úseků, která zajišťuje změnu rytmu závodu a střídání
obtížných a méně náročných partií.
Obrátky do protisměru
Obrátky do protisměru musí být na trati instalovány a chráněny takovým způsobem, aby se
závodníci nemohli držet za tyčku nebo bariéru umístěnou ve středu obrátky.
C0221. Trať může obsahovat pouze jeden úsek překážek z desek. Tato překážka musí být tvořena ze dvou
desek umístěných ve vzdálenosti minimálně 4 m a maximálně 6 m od sebe. Desky musí být plné po
celé ploše, bez ostrých hran a tvořeny z nekovových materiálů. Musí mít výšku maximálně 40 cm a
musí být umístěny přes celou šířku tratě.

V případě mimořádné kluzkosti povrchu tratě musí být úsek překážek z desek odstraněn na základě
rozhodnutí hlavního rozhodčího po konzultaci s pořadatelem a, je-li přítomen, s technickým delegátem
nebo sportovním koordinátorem cyklokrosu UCI.
Jedna nebo obě desky zmiňované výše mohou být případně nahrazeny jedním nebo dvěma
kmeny stromů. Pokud je použit kmen stromu, jeho maximální tloušťka musí být do 40 cm. Jinak
se na kmeny stromů rovněž aplikují všechna pravidla platná pro specifikaci desek.
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. Žáci
2. Kadetky
Kategorie kadetky startuje s odstupem 1 minuta po kategorii žáci
Kadeti a Ženy
1. Ženy
2. Kadeti
Kategorie Kadeti startuje s odstupem 1 minuta po kategorii Ženy
C0701. Trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit:
- 30-35 minutám pro závody kadetů
- 40 minutám pro závody žen do 23 let
- 40 minutám pro závody juniorů,
- 50 minutám pro závody pořádané samostatně pro kategorii mužů 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 elite a pro závody, kde ženy elite a ženy do 23 let startují společně, musí být doba
trvání mezi 40 a 50 minutami.
Při mistrovství světa UCI a závodech světového poháru UCI musí být doba trvání závodů mužů elite v
rozpětí 60 – 70 minut.
OBČERSTVENÍ
C0710. Závodníci mohou vozit lahve s nápoji na svých kolech a umístit je na svoje náhradní kola v
materiálových depech. Používání systému „camel-back“ výhradně upevněném na zádech je
povoleno. Závodníci mají také povoleno vozit lahve v kapsách svých trikotů. Nicméně je
zakázáno od kohokoliv přijímat občerstvení během závodu, jak v mechanických depech, tak na
trati mimo depa. Závodník může obdržet další nápoje jen tehdy, když převezme v materiálovém
depu náhradní kolo, které tam bylo lahví vybaveno.
Závodníci nesmí lahev v průběhu závodu nebezpečným způsobem odhazovat a ohrožoval tak
soupeře nebo diváky.
KOMUNIKACE SE ZÁVODNÍKY
C0712. Používání radiového spojení nebo jiných komunikačních prostředků na dálku se závodníky je při
cyklokrosu zakázáno.
C0713. Pro světové poháry a mistrovství světa UCI, výhradně pro závody mužů elite a žen, je
používání rádiové komunikace od závodníka směrem k jeho mechanikovi povoleno. Používání
rádiové komunikace od personálu týmu směrem k závodníkovi je zakázáno. Použití takového
systému dále podléhá příslušným legislativním předpisům v této záležitosti.
Zpracoval Miroslav Janout, 17/06/2016

