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(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) 

 § 01. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

MISTROVSTVÍ SVĚTA UCI V CYKLOKROSU 
C0156. Pro všechny kategorie je maximální počet závodníků v národním týmu stanoven podle celkové klasifikace národů světového 

poháru UCI v cyklokrosu stanovené podle článku 5.3.013 bis pravidel UCI / C1032 těchto pravidel a zveřejněné první neděli 
kalendářního roku večer: 
� Národy klasifikované na 1. až 3. místě: 10 přihlášených, z toho 7 startujících;  
� Národy klasifikované na 4. až 6. místě: 9 přihlášených, z toho 6 startujících; 
� Všechny ostatní národy: 8 přihlášených, z toho 5 startujících. 
Poznámka 
Jedná se o zásadní změnu pro stanovení počtu závodníků v národním týmu pro mistrovství světa – místo původní klasifikace národů 

v žebříčku UCI cyklokros se počty startujících stanoví na základě klasifikace národů ve světovém poháru UCI. Důvodem je zvýšit 
zájem o starty ve světovém poháru. 
 

 § 08. SPORTOVNÍ ÚBOR ZÁVODNÍKŮ 

SPORTOVNÍ ÚBOR A REKLAMY 
Úbor vedoucího závodníka světového poháru UCI v cyklokrosu 

C0823. Během ceremoniálu vyhlášení vítězů pro každou kategorii přidělí držitel licence světového poháru UCI prvnímu závodníkovi v 
celkové klasifikaci světového poháru UCI v cyklokrosu trikot vedoucího závodníka. 
Vedoucí závodník klasifikace světového poháru musí nosit úbor vedoucího závodníka v každém závodě světového poháru, s 
výjimkou úvodního závodu dané kategorie. 
Úbor vedoucího závodníka bude také nosit první závodnice celkové klasifikace světového poháru v cyklokrosu UCI kategorie žen 
do 23 let, jak je definováno v článku 5.1.001.   
Nošení kombinézy vedoucího závodníka je povoleno výhradně při závodech světového poháru cyklokrosu UCI a v žádných jiných. 

Dotyčný závodník je během závodů světového poháru oprávněn nosit úbor vedoucího závodníka (kraťasy a trikot nebo kombinézu) 
vyrobené jeho vlastním partnerem nebo dodavatelem. V tomto případě musí být respektován grafický manuál UCI trikotu vedoucího 
závodníka světového poháru UCI. 
Poznámka 
Důvodem změny je skutečnost, že lídr světového poháru obdrží od držitele licence světového poháru UCI jeden trikot lídra a dále 

má možnost si podle grafického manuálu UCI nechat vyrobit buď kopii trikotu, nebo kombinézu.  
 
Trikot mistra světa 

C0831. Mistři světa v cyklokrosu musí nosit své trikoty ve všech závodech v cyklokrosu, avšak výhradně v té kategorii, ve které ho 
získali a to až do večera dne, který předchází dni konání dalšího mistrovství světa v uvedené kategorii.  
Trikot národního mistra 

C0836. Národní mistři v cyklokrosu musí nosit své trikoty ve všech závodech v cyklokrosu, avšak výhradně v té kategorii, ve které ho 
získali a to až do večera dne, který předchází dni konání dalšího národního mistrovství v uvedené kategorii. 
Trikot kontinentálního mistra 

Kontinentální mistři v cyklokrosu mohou nosit své trikoty ve všech závodech v cyklokrosu, avšak výhradně v té kategorii, ve které ho 
získali a to až do večera dne, který předchází dni konání dalšího kontinentálního mistrovství v uvedené kategorii.  
Poznámka 
Důvodem změny je nejistota, že uvedená mistrovství budou organizována každoročně (pandemie), proto je možnost nošení 

mistrovských trikotů prodloužena až do konání dalšího mistrovství (nikoliv jako původně pouze do termínu mistrovství v následujícím 
roce). 

 § 10. KLASIFIKACE 

KLASIFIKACE SVĚTOVÉHO POHÁRU V CYKLOKROSU UCI 
Klasifikace národů 

C1032. Klasifikace světového poháru UCI v cyklokrosu národů se stanoví součtem bodů prvních tří závodníků každého národa pro 
následující kategorie: juniorky, junioři, ženy do 23 let, muži do 23 let, ženy elite a muži elite. V případě rovnosti bodů mezi národy 
rozhodne umístění nejlepšího závodníka v individuální klasifikaci. 

Poznámka 
Aby mohla být aplikována změna pro stanovení počtu závodníků v národním týmu pro mistrovství světa, zavádí se nově klasifikace 

národů světového poháru UCI v cyklokrosu. 
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