
 

 

Změny pravidel ČSC – Cyklokros 01.0.7.2015 
(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) 

 
ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 

C0107. Závody v cyklokrosu se vypisují pro následující kategorie:  
a) muži elite (23 let a více) 
b) muži do 23 let = U-23 (19-22 let) 
c) ženy elite (23 let a více) 
d) ženy do 23 let = U-23 (17-22 let) 
e) junioři (17,18 let)  
f) kadeti (15,16 let) 
g) kadetky (15,16 let) + starší žákyně (13,14 let)  
h) starší žáci (13,14 let) 
i) masters (od 30 let 
 
Muži do 23 let 

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). 
 
VÝMĚNA MATERIÁLU 

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. 

 
ŘAZENÍ NA STARTU 

C0602. Při mistrovství ČR, kromě kategorií muži elita +U23, ženy elita +U23 a junioři, budou závodníci na 
startu seřazeni podle pořadí v Českém poháru v cyklokrosu příslušné kategorie, přičemž obhájce titulu 
mistra ČR se řadí jako první.  



 

 

C0603. Při mistrovství ČR kategorií muži elita +U23, ženy elita +U23 a junioři se řadí závodníci na startu 
takto: 

1. obhájce titulu mistra ČR 
2. závodníci podle aktuální klasifikace UCI v cyklokrosu příslušné kategorie jednotlivců   
3. závodníci podle aktuálního pořadí v Českém poháru  
4. ostatní závodníci  

 
TRVÁNÍ ZÁVODU 

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 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.  

 
ZTRÁTA OKRUHU 

C0707. Hlavní rozhodčí rozhodne na základě porady s pořadatelem, zda bude nebo nebude uplatněno 
pravidlo 80% a to následovně:  
Z trati závodu je odvolán každý závodník, který je o 80% pomalejší než vedoucí závodník v prvním 
okruhu. Tento závodník musí opustit trať na konci svého okruhu v zóně zřízené pro tento účel (zóna 
nazývaná 80%) s výjimkou, když je závodník ve svém posledním okruhu.  
Při závodech světového poháru a mistrovství světa je uplatnění pravidla 80% povinné. 
Zóna 80 % musí být vyznačena tabulí s nápisem ZÓNA 80%.   

 
OBČERSTVENÍ 

C0710. Přijímání občerstvení závodníky v průběhu závodu (jak v mechanických depech, tak na trati mimo 
depa) je zakázáno.  

V případě vyšší teploty než 20°C může sbor rozhodčích rozhodnout o povolení občerstvení v prostoru 
materiálového depa. Za těchto podmínek není ale občerstvení povoleno v prvních dvou a posledních 
dvou okruzích závodu. 
 
 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 23.06.2015 

 


