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(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 35 let) 
 
Masters 

C0114. Závodníci, kteří jsou držiteli licence Masters, mohou startovat na mistrovství 
světa v cyklokrosu kategorie Masters. Nicméně na tomto mistrovství nesmí startovat 
následující závodníci: 
1. Závodníci, kteří startovali v daném kalendářním roce na mistrovství světa v 
cyklokrosu, kontinentálním mistrovství nebo ve světovém poháru UCI v cyklokrosu; 
2. Závodníci, kteří byli během příslušné cyklokrosové sezóny členy některého týmu 
registrovaného UCI; 
3. Závodníci, kteří jsou klasifikovaní s nejméně 100 body v individuální klasifikaci 
cyklokrosu UCI, zveřejněné po prvním závodu světovém poháru UCI v cyklokrosu 
současné cyklokrosové sezóny.  
Kromě mistrovství světa UCI Masters v cyklokrosu 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. 
 

 PŘEKÁŽKY
C0220. Trať může obsahovat maximálně 6 uměle připravených překážek. Překážkou 

se rozumí každý úsek trati takové povahy, který s největší pravděpodobností donutí 
závodníky sestoupit z kola (závodníci ovšem nejsou povinni takto učinit). 
Umělé překážky povolené pro cyklokrosovou trať jsou omezeny na: 
- překážky z desek podle článku C0221;  
- schody;  
- uměle připravené úseky s pískem.  
Jiné umělé překážky nejsou povolené.  
Délka jedné překážky nesmí přesáhnout 80 m a její výška 40 cm. Celková délka 
překážek nesmí přesáhnout 10% délky tratě.  



 

 

Délka uměle připravených úseků tratě s pískem musí být v rozsahu 40 metrů minimálně 
až 80 metrů maximálně. Šířka musí být minimálně 6 metrů.  Uměle připravené části tratě 
s pískem musí být umístěny na rovném úseku. 
Vjezd a výjezd z úseků tratě s pískem musí být umístěny ve stejné horizontální rovině 
jako trať. 
Schody v sestupném směru jsou zakázány. 
Překážky na cyklokrosové trati pro závod mužů a žen elite musí být stejné. 
 

§ 10. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

C1004. Prezentace kol závodníků na pódiu pro vyhlašování vítězů není povolena 
ani na stupních vítězů ani před stupni vítězů. 
 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 17/07/2018 


