
 

 

Změny pravidel ČSC – Cyklokros 15.07.2019 
(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) 

 § 01. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 
C0113. Zapsání závodu do mezinárodního kalendáře je podmíněno zaplacením kalendářního poplatku, 
jehož výše je každoročně stanovena Řídícím výborem UCI. 
Jakákoli změna termínu konání závodu zapsaného v mezinárodním kalendáři je podmíněna předchozím 
souhlasem UCI s žádostí podanou národní federací pořadatele. V případě změny data nebo v případě 
zrušení závodu bude pořadatel zavázán zaplatit pokutu, jejíž výši stanoví každoročně Řídící výbor UCI. 
C0114. Mezinárodní závody v cyklokrosu se zapisují do mezinárodního kalendáře podle následující 
klasifikace: 
- Mistrovství světa UCI (CM) 
- Světový pohár v cyklokrosu UCI (CDM) 
- Mistrovství světa Master (CMM) 
- Kontinentální mistrovství (CC) 
- závody třídy 1 (C1) 
- závody třídy 2 (C2) 
C0115. Stanovení kategorie každého závodu provádí každoročně řídící výbor UCI. 
Závod však bude klasifikován nebo zachován ve třídě 1 pouze tehdy, pokud jeho poslední ročník měl na 
startu minimálně 10 zahraničních závodníků, kteří reprezentují minimálně 5 různých národností. Tyty počty 
se určují kumulativně podle oficiální startovní listiny pro závody muži elite, ženy a případně muži do 23 let. 
C0116. Pro každý závod registrovaný v mezinárodním kalendáři ve třídě 1 nebo 2 musí pořadatel uspořádat 
závod juniorů, závod žen a závod mužů elite. UCI může udělit výjimku z povinného pořádání závodů juniorů, 
pokud se závody nekonají v sobotu nebo v neděli. 
C0117. Samostatný závod juniorek může být organizován na mistrovství světa UCI, kontinentálních a 
národních mistrovstvích. 
C0118. Samostatný závod žen do 23 let může být organizován na mistrovství světa UCI, kontinentálních a 
národních mistrovstvích. 
C0119. Samostatný závod juniorů musí být organizován na všech závodech UCI, s výjimkou mistrovství 
světa master UCI a světového poháru UCI v cyklokrosu podle rozhodnutí komise cyklokrosu. 
C0120. Samostatný závod mužů do 23 let může být organizován na mistrovství světa UCI, kontinentálních 
mistrovstvích, národních mistrovstvích a závodech třídy 1 nebo třídy 2, avšak pro závody třídy 1 nebo třídy 2 
pouze v případě, že závod je součástí série uznané UCI. 
C0121. Kontinentální mistrovství může být organizováno během dvou dnů. 
C0122. Nový závod může být zapsán do mezinárodního kalendáře pouze ve třídě 2. 

VĚKOVÉ KATEGORIE ZÁVODNÍKŮ 
C0123. Zařazení závodníků do věkových kategorií podle ročníků narození pro příslušnou sezónu cyklokrosu: 

SEZÓNA STARŠÍ 
ŽÁCI 

+ 
MLADŠÍ 

ŽÁCI 

KADETI 
 

KADETKY 
+ 

STARŠÍ a 
MLADŠÍ 
ŽÁKYNĚ 

JUNIOŘI 
 

JUNIORKY 
 

MUŽI 
U-23 

ŽENY 
U-23 

MUŽI 
Elite  

 
ŽENY 
Elite 

MASTER 

2018-19  2005-09 2003-04 2003-2009 2001-02 1997-00 1997-02 1996+ 1984+ 

2019-20  2006-10 2004-05 2004-2010 2002-03 1998-01 1998-01 1997+ 1985+ 

2020-21  2007-11 2005-06 2005-2011 2003-04 1999-02 1999-02 1998+ 1986+ 

2021-22 2008-12 2006-07 2006-2012 2004-05 2000-03 2000-03 1999+ 1987+ 

2022-23 2009-13 2007-08 2007-2013 2005-06 2001-04 2001-04 2000+ 1988+ 

2023-24 2010-14 2008-09 2008-2014 2006-07 2002-05 2002-05 2001+ 1989+ 

2024-25 2011-15 2009-10 2009-2015 2007-08 2003-06 2003-06 2002+ 1990+ 

 
Věkové kategorie 

Master 
A B C D E F G H 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

C0124. Kategorii Master si nemůže zvolit závodník, který je členem týmu registrovaného u UCI. 
 
 
 



 

 

Předčasný přestup do vyšší věkové kategorie 
C0125. Předčasný definitivní přestup do vyšší věkové kategorie může být výjimečně povolen jen zvlášť 
vynikajícím a tělesně zdatným sportovcům. Povolení uděluje komise mládeže ČSC na základě vyjádření 
lékaře a rodičů sportovce. Žádost o přechod do vyšší kategorie se podává prostřednictvím mateřského klubu 
licenčnímu pracovníkovi ČSC. 
C0126. Předčasný definitivní přestup do vyšší věkové kategorie musí být potvrzen vydáním platné licence 
pro příslušnou kategorii. Po vydání licence pro vyšší kategorii nesmí již závodník startovat v závodech 
původní kategorie. 

KATEGORIE TÝMŮ 
Definice 
C0127. Tým je ve smyslu těchto pravidel sportovní celek složený ze závodníků a jejich doprovodu vytvořený 
za účelem účasti v cyklistických závodech. V kontextu pojmu „tým“ se rozumí rovněž jmenování závodníků 
do určitého týmu, který se zúčastní konkrétního závodu (např. národní tým). 
Týmy registrované UCI 
C0128. 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 pravidel UCI povinné: 
- Cyklokrosové týmy UCI, jak je definováno v pravidlech UCI pro závody v cyklokrosu, kapitola V; 
- 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. 
C0129. Odkaz na UCI uvedený v pojmenování výše uvedených kategorií týmů se vztahuje pouze na 
skutečnost, že tým byl zaregistrován u UCI podle pravidel UCI. 
C0130. Závodník, který je členem týmu registrovaného UCI, se nesmí přihlásit přímo u pořadatele ke startu v 
jakémkoliv závodě bez předchozího souhlasu svého vlastního týmu. 
Řádná žádost takového závodníka o souhlas týmu ke startu se považuje za schválenou, pokud závodník 
neobdržel od svého týmu ve lhůtě 10 dnů žádnou odpověď. 
V případě přestupku bude dotyčný závodník vyloučen ze závodu a potrestán pokutou 300 - 5000 CHF. 
C0131. Pokud v závodě startuje vlastní tým závodníka, tento závodník nesmí v dotyčném závodě startovat 
mimo svůj tým. V případě přestupku bude dotyčný závodník vyloučen ze závodu a potrestán pokutou 300 - 
5000 CHF. 
Národní tým 
C0132. Národní tým je tým složený ze závodníků vybraných národní federací jejich národnosti. 
Pro závody mistrovství světa, kontinentálního mistrovství a světového poháru v cyklokrosu UCI může být 
závodník vybrán do národního týmu pouze federací své státní příslušnosti, bez ohledu na to, která federace 
vydala jeho licenci. Závodník přitom podléhá pro všechny záležitosti týkající se výběru do národního týmu 
pravidlům a disciplinárním předpisům národní federace jeho národnosti. 
Klubový tým 
C0133. Klubový tým je tým složený ze závodníků klubu řádně registrovaného u příslušné národní federace. 
V klubových týmech nesmí startovat závodníci, kteří jsou členy týmů registrovaných UCI. 

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH  
C0135. Oprávnění ke startu v cyklokrosových závodech zařazených do mezinárodního kalendáře UCI mají 
pouze závodníci ve věku 17 let a starší, kteří jsou držiteli platné licenci pro příslušnou kategorií. Pro účast v 
závodech mezinárodního kalendáře a národních mistrovství musí mít závodníci přidělený UCI ID. 
C0136. S výjimkou ustanovení pro kategorie Master, startují v cyklokrosu ve všech závodech a kategoriích 
všichni závodníci automaticky již od prvního závodu sezóny cyklokrosu (září) v kategorii do které věkově 
přísluší od 1. ledna následujícího roku. 
Kategorie, do které bude držitel licence zařazen na celou sezónu cyklokrosu, je kategorie, do které bude 
dotyčný závodník věkově příslušet od 1. ledna následujícího kalendářního roku. 
C0137. Závody v cyklokrosu se vypisují pro následující kategorie:  

� ME muži elite (23 let a více) 
� MU muži do 23 let = U-23 (19-22 let) 
� WE ženy elite (23 let a více) 
� WU ženy do 23 let = U-23 (19-22 let) 



 

 

� MJ junioři (17,18 let)  
� WJ juniorky (17,18 let) 
� kadeti (15,16 let) 
� kadetky (15,16 let) + starší žákyně (13,14 let) + mladší žákyně (10,11,12 let) 
� starší žáci (13,14 let) + mladší žáci (10,11,12 let) 
� master MM muži a WM ženy (od 35 let) 

Muži do 23 let 
C0138. Kategorie muži junioři zahrnuje závodníky ve věku od 17 do 18 let. 
Kategorie muži do 23 let zahrnuje závodníky ve věku 19 až 22 let. 
Kategorie muži elite zahrnuje závodníky ve věku 23 a více let. 
C0139. Kromě mistrovství světa v cyklokrosu, závodů světového poháru UCI v cyklokrosu, když tento 
zahrnuje samostatný závod pro kategorii U23 a případně kontinentálních a národních mistrovství v 
cyklokrosu, když takto rozhodne příslušná kontinentální konfederace respektive národní federace, mohou 
závodníci U23 startovat v závodě kategorie muži elite i tehdy, když je současně organizován samostatný 
závod pro kategorii U23. 
Závodník junior 18 let, který startuje v cyklokrosu v kategorii U-23, může již od prvního závodu sezóny 
cyklokrosu (září) startovat v trikotu, který bude mít právo nosit od 1. ledna následujícího roku. 
Ženy 
C0141. Kategorie ženy juniorky zahrnuje závodníky ve věku od 17 do 18 let. 
Kategorie ženy do 23 let zahrnuje závodnice ve věku 19 - 22 let 
Kategorie ženy elite zahrnuje závodnice ve věku 23 let a více. 
Kromě mistrovství světa v cyklokrosu a případně kontinentálních a národních mistrovství v cyklokrosu, když 
takto rozhodne příslušná kontinentální konfederace respektive národní federace, musí juniorky, ženy do 23 
let a ženy elite startovat společně. 
C0142. Pokud dvě nebo tři kategorie, tj. juniorky, 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 pro seskupené kategorie; 
- 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). 

ZAKÁZANÉ ZÁVODY 
C0146. Žádný držitel licence se nesmí účastnit závodu v cyklokrosu, který není zapsán v národním nebo 

mezinárodním kalendáři nebo který není uznán národní federací, kontinentální konfederací nebo UCI. 
C0147. Držitelé licencí se nesmějí účastnit aktivit organizovaných národní federací, která má zastavenou 

činnost, s výjimkou aplikace článku 18.2 stanov UCI. 
C0148. V případě porušení předchozích dvou článků bude držitel licence potrestán zastavením činnosti na 

dobu jednoho měsíce a pokutou 50 až 100 CHF. 

NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ V CYKLOKROSU 
C0149. Národní mistrovství v cyklokrosu pro kategorie Muži Elite, Muži do 23 let, Ženy Elite, Ženy do 23 let, 

Junioři a Juniorky jsou považovány za mezinárodní závody a řídí se pravidly UCI. 

MISTROVSTVÍ SVĚTA UCI V CYKLOKROSU 
C0155. Mistrovství světa UCI v cyklokrosu se pořádá pro kategorie: 
Muži elite, Ženy elite, Muži do 23 let (19-22 let), Ženy do 23 let (19-22 let), Muži junioři a Ženy juniorky (17-18 
let). 
C0156. Maximální počet závodníků národního týmu v kategoriích Muži elite a Ženy elite je stanoven podle 
konečné celkové klasifikace národů v cyklokrosu UCI v minulé sezóně takto: 
- Národy klasifikované na 1. až 5. místě: 9 přihlášených, z toho 6 startujících;  
- Všechny ostatní národy: 8 přihlášených, z toho 5 startujících. 
- V ostatních kategoriích je počet závodníků v týmu limitován na 8 přihlášených, z toho 5 startujících. 
C0157. Národní cyklistické federace, kterých se to týká, mohou mít na startu navíc stanovené kvóty obhájce 
titulu mistra světa UCI v cyklokrosu a také vítěze konečné celkové klasifikace světového poháru UCI v 
cyklokrosu Muži elite, Muži do 23 let, Muži junioři, Ženy elite, Ženy do 23 let a Ženy juniorky. 



 

 

Pro kontinentální šampióny je možnost startu na mistrovství světa v cyklokrosu nad stanovenou kvótu 
omezena na první mistrovství světa po zisku titulu kontinentálního šampiona v cyklokrosu. 

SVĚTOVÝ POHÁR V CYKLOKROSU UCI 
C0158. Světový pohár v cyklokrosu UCI se pořádá pro kategorie: 
Muži elite, Ženy (17 a více let), Muži do 23 let, Junioři. 
C0159. V závodech světového poháru UCI kategorií muži elite a ženy, závodníci klasifikovaní mezi prvními 
50 v poslední klasifikaci UCI zveřejněné před následujícím závodem světového poháru, jsou před-
kvalifikovaní. Před-kvalifikovaní závodníci mohou být podle uvážení jejich národní cyklistické federace 
nominováni do výběru pro následující závod světového poháru.  Národní cyklistické federace s méně než 8 
před-kvalifikovanými závodníky mohou rozšířit svojí nominaci na celkem 8 závodníků. 
Pro závod žen každá národní federace, která přihlásila 8 závodnice a více, může navíc přihlásit ještě 2 
juniorky.  
C0161. V závodech světového poháru UCI kategorií muži do 23 let a juniorů může mít každá národní 
cyklistická federace na startu 6 závodníků.  Národní cyklistické federace, kterých se to týká, mohou mít navíc 
na startu nositele titulu mistra světa a (kromě prvního závodu světového poháru sezóny) také vedoucí 
závodníky poslední celkové klasifikace světového poháru, zveřejněného před uzavřením registrace. Národní 
cyklistická federace země pořadatele může kromě toho nominovat tým 6 jezdců (tým B) pro kategorii muži do 
23 let a pro kategorii junioři. 
Podle článku 1.3.059 pravidel UCI musí všichni závodníci kategorie muži do 23 let a junioři nosit národní 
úbor. 
Poznámka 
Zrušený text je nyní převeden do článku 5.3.010 pravidel UCI cyklokros, respektive je součástí článku C0828 
pravidel ČSC pro cyklokros: 
C0828. Nošení úboru národního družstva je povinné v těchto cyklokrosových závodech: 
- při mistrovství světa v cyklokrosu ve všech kategoriích; 
- při kontinentálním mistrovství v cyklokrosu ve všech kategoriích; 
- při světovém poháru UCI v cyklokrosu v kategoriích mužů U-23 a juniorů, s výjimkou národních, 
kontinentálních a světových šampionů, kteří musí nosit svůj mistrovský trikot a respektují přitom pořadí 
priority uvedené v následujícím článku. 
Pro závody světového poháru UCI v cyklokrosu kategorií muži elite a ženy může národní federace nařídit 
nošení úboru národního družstva, pokud závodník není členem týmu registrovaného UCI. 
Úbor národního družstva používaný při závodech světového poháru UCI v cyklokrosu musí respektovat 
ustanovení o reklamách uvedená v předešlém článku. 

DOKLADY ZÁVODNÍKA 
C0163. Národní federace mohou vydávat místo fyzických licencí elektronické licence, které jsou kompatibilní 

se smartfony. Elektronická licence musí mít stejné vlastnosti jako formát fyzické licence podle licenčního 
řádu. Národní federace odpovídají za zajištění platnosti elektronických licencí a všech aspektů 
spojených s bezpečností v souladu s platnými zákony. 

C0168. Při porušení předpisů o dokladech jsou uplatněny tyto tresty: 
1) Účast nebo pokus o účast v závodě aniž je dotyčná osoba držitelem požadovaná licence 
- zákaz startu a 
- čekací doba jednoho roku na vydání licence 
2) Účast nebo pokus o účast v závodě aniž by dotyčná osoba předložila požadovanou licenci 
- zákaz startu nebo vyloučení ze závodu a  
- pokuta podle tabulky trestů. 
Sankce podle bodu 2) nebudou uplatněny, pokud je vlastnictví licence prokázáno jiným způsobem 
(kopie licence, apod.). 

NENASTOUPENÍ K ZÁVODU 
C0169. Závodník, který při kontrole licencí potvrdil rozhodčím start v závodě a vyzvedl si startovní číslo a na 

start se nedostaví, se musí řádně a vážnými důvody omluvit, jinak může být disciplinárně potrestán. 
C0170. V případě mezinárodního závodu jsou takové přestupky závodníka penalizovány takto: 

Přihlášený závodník (bylo mu vydáno startovní číslo) a nepřítomný na startu: 



 

 

- pokud se nezúčastní jiného závodu: pokuta 50 CHF 
- pokud se zúčastní jiného závodu: vyloučení z klasifikace tohoto závodu a pokuta od 500 do 3 000 
CHF. 

SPORTOVNÍ ŘEDITELÉ 
C0171. Každý tým, s výjimkou regionálních a klubových týmů, musí mít oficiálně jmenovanou odpovědnou 

osobu jako sportovního ředitele týmu. 
Pokud je v týmu více osob, které jsou držiteli licence kategorie sportovní ředitel, musí tým jmenovitě 
určit jednoho z nich jako titulárního sportovního ředitele. Ostatní osoby jsou jmenovány jako asistenti 
sportovního ředitele. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují na titulárního sportovního ředitele. 

C0172. Žádný tým nebude zaregistrován UCI nebo uznán UCI jako národní tým, pokud nemá jmenovaného 
sportovního ředitele. 
Žádný národní tým, nesmí startovat v závodech mistrovství světa UCI, kontinentálních mistrovství a 
světového poháru UCI v cyklokrosu, pokud nemá jmenovaného sportovního ředitele. 

C0173. Sportovní ředitel musí být držitelem platné licence pro tuto funkci. 
C0174. Sportovní ředitel je kromě povinností, které pro něho vyplývají z jiných článků pravidel (zastupuje tým 

před rozhodčími, je povinen respektovat instrukce rozhodčích a vedení závodu, dbá, aby se závodníci 
dostavili včas ke startu, dopingové kontrole atd.) odpovědný za organizaci sportovní činnosti závodníků 
a za sociální a lidské podmínky ve kterých závodníci sportovní činnost v týmu provozují. 

C0175. Sportovní ředitel musí nepřetržitě a systematicky chránit a v rámci možností zlepšovat sociální, 
zdravotní a bezpečnostní podmínky závodníků v týmu. 

C0176. Sportovní ředitel musí dbát o respektování pravidel všemi, kdo jsou součástí týmu nebo kteří 
jakýmkoli způsobem na jeho fungování spolupracují. Sportovní ředitel přitom musí být příkladem. 

C0177. Sportovní ředitel musí zajistit specializovaný servis svěřenému týmu v oblasti lékařské péče a 
materiálu. Dbá na to, aby byl servis poskytován pouze kompetentními osobami, které jsou v případech 
předepsaných pravidly držiteli platné licence. 

C0178. Sportovní ředitel musí stanovit podrobné rozdělení úkolů mezi všechny příslušníky týmu, s výjimkou 
závodníků. Úkoly každého z nich musí být přesně popsány a v souladu s pravidly. Rozdělení úkolů 
musí být stanoveno písemně a jmenovitě. Kopie musí být poskytnuta všem dotyčným osobám a národní 
federaci. Týmy registrované UCI a národní týmy musí také jednu kopii předat UCI. 

C0179. Sportovní ředitel musí pravidelně provádět konzultace se všemi příslušníky týmu nebo těmi osobami, 
které jakýmkoliv způsobem s týmem spolupracují, o podmínkách činnosti, materiálovém zajištění a 
rizikách spojených s programem závodů každého závodníka týmu. Z každé konzultace musí být pořízen 
zápis, který musí být na požádání zaslán národní federaci nebo UCI. 

C0180. Každý přestupek sportovního ředitele týkající se jeho povinností podle tohoto odstavce bude 
sankcionován zastavením činnosti minimálně na 8 dní až 10 let maximálně a/nebo pokutou 500 - 10 
000 CHF. V případě dalšího přestupku v době kratší než dva roky od prvního přestupku bude sportovní 
ředitel sankcionován zastavením činnosti minimálně na 6 měsíců nebo doživotním zastavením činnosti 
a pokutou 1 000-20 000 CHF. 

C0181. Každá osoba nebo tým, který nerespektuje rozdělení úkolů stanovené sportovním ředitelem, bude 
sankcionován zastavením činnosti minimálně na jeden měsíc až maximálně na 1 rok a/nebo pokutou 
750-10 000 CHF. V případě dalšího přestupku v době kratší než dva roky bude tento přestupek 
sankcionován zastavením činnosti na minimálně 6 měsíců nebo doživotním zastavení činnosti a 
pokutou 1 500-20 000 CHF. 

C0182. Sportovní ředitel je odpovědný za všechny přestupky osob, které jsou součástí týmu nebo které 
jakýmkoli způsobem na jeho fungování spolupracují a bude za ně sankcionován. Výjimkou jsou případy, 
kdy dokáže, že k přestupku nedošlo z jeho nedbalosti a že přestupek dotyčné osoby netoleroval. 

TECHNICKÝ DELEGÁT 
C0183. Technického delegáta jmenuje UCI pro mistrovství světa UCI, závody světového poháru UCI a 

kontinentální mistrovství v cyklokrosu. 
Aniž je přitom dotčena odpovědnost pořadatele, technický delegát kontroluje přípravu technických 
aspektů závodu a v tomto ohledu zajišťuje koordinaci s UCI. 
 
 



 

 

C0184. Pokud se závod koná na novém místě, technický delegát musí provést inspekci v dostatečném 
předstihu, aby mohl v případě potřeby přijmout nezbytná opatření. Tato inspekce bude zahrnovat 
zejména trať závodu, její délku, vymezení zdvojeného materiálového depa, instalovaná zařízení a 
bezpečnost. Technický delegát se setká s pořadatelem a neprodleně vypracuje inspekční zprávu pro 
sportovního koordinátora UCI pro cyklokros. 
Technický delegát musí být přítomen na místě před prvním oficiálním tréninkem a ve spolupráci s 
pořadatelem a hlavním rozhodčím musí provést inspekci místa a tratě závodu. Koordinuje technickou 
přípravu závodu a garantuje realizaci doporučení uvedených v inspekční zprávě. Je na technickém 
delegátovi, aby určil konečnou verzi tratě závodu a v případě potřeby jí upravil. V případě, že technický 
delegát není podle předchozího článku jmenován, zodpovídá za jeho úlohu hlavní rozhodčí. 
Technický delegát se také účastní porady sportovních ředitelů. 

SÁZKY 
C0185. Je zakázáno, aby se kdokoliv, kdo podléhá pravidlům UCI, připojil k organizaci sázek na cyklistické 

závody. 
C0186. Kromě toho je zakázáno, aby jakýkoli držitel licence sázel nebo se domluvil s třetí stranou, aby vsadil 

na následující závody: 
a) závody, kterých se jeho tým pravděpodobně účastní nebo na nichž se jiným způsobem přímo podílí; 
b) národní, kontinentální a světové mistrovství jeho disciplíny; a 
c) jakoukoliv sportovní událost, které se účastní nebo na které se jiným způsobem přímo podílí. 

C0187. Za porušení ustanovení týkající se sázek může být uložena pokuta ve výši 2 000 až 200 000 CHF 
a/nebo zastavení činnosti po dobu 8 dnů až 1 rok. Porušení prvního článku, kterého se dopustil 
pořadatel, může být rovněž sankcionováno zrušením registrace jeho závodů. 

SPONZORING 
C0188. Aniž jsou dotčeny platné právní předpisy, žádná značka tabáku, lihovin, pornografického zboží nebo 

jiných produktů, která by mohla poškodit image UCI, národní federace nebo cyklistiky obecně, nesmí 
být přímo nebo nepřímo spojena s žádným držitelem licence, UCI týmem nebo národní či mezinárodní 
cyklistickou soutěží. 
Ve smyslu tohoto článku se lihovinou rozumí nápoj, jehož obsah alkoholu je rovný nebo vyšší než 15%. 

C0189. Sponzorství sázkových společností je zakázáno, s výjimkou případů, kdy: 
- Provozovatel sázek se zdrží pořádání sázek na závod příslušného pořadatele nebo na závody, 
kterých se dotyčný tým účastní; a 
- Provozovatel sázek je přidružen k vnitrostátnímu orgánu dohledu pro sportovní sázky (a případně i pro 
jiné sázky a hazardní hry), a je držitelem licence na pořádání sázek, mimo jiné i na cyklistiku. V případě, 
že v zemi provozovatele sázek neexistuje žádný vnitrostátní orgán dohledu a/nebo licenční systém, 
může UCI povolit toto sponzorství za předpokladu, že je provozovatel sázek smluvně přidružen k 
monitorovací agentuře schválené UCI a souhlasí s tím, že všechny zprávy předloží UCI. 
Pořadatel nebo tým, který si přeje být sponzorován sázkovou společností, poskytne dokumenty 
nezbytné k prokázání splnění výše uvedených podmínek spolu se svou žádostí o registraci na UCI 
nebo národní federaci podle aplikovatelných ustanovení. V případě, že pořadatel nebo tým je již 
zaregistrován a přeje si být sponzorován sázkovou společností, bude nezbytná dokumentace 
neprodleně předložena UCI nebo národní federaci ke schválení a to nejpozději dva měsíce před 
závodem, ve kterém pořadatel nebo tým hodlá provozovatele sázek zviditelnit. 
U každé sponzorské smlouvy, která nevyhovuje podmínkám prvního odstavce a byla uzavřena před 
vstupem tohoto článku v platnost, může být příslušnému sponzorovi povoleno jeho zviditelnění na 
cyklistických závodech nejpozději do 31. prosince 2019. 

C0190. Porušení výše uvedených článků o sponzorování může být sankcionováno takto: 
- Zákaz startu a/nebo pokuta 1 000 až 25 000 CHF pro držitele licence (pouze čl. 1.1.089 pravidel UCI); 
- Zamítnutí nebo odnětí registrace, zákaz startu a/nebo pokuta ve výši 1 000 až 200 000 CHF pro tým; 
- Zamítnutí zápisu závodu do kalendáře nebo vyřazení z kalendáře a/nebo pokuta ve výši 5 000 - 500 
000 CHF pro pořadatele. 



 

 

 § 02. ORGANIZACE ZÁVODŮ 

POŘADATEL 
C0201. Pořadatel závodu v cyklokrosu musí být držitelem platné licence kategorie „pořadatel“ vydané 

národní cyklistickou federací země, kde se závod koná. 
C0202. Pořadatel je plně a výlučně zodpovědný za organizaci svého závodu, a to jak z hlediska dodržování 

pravidel UCI/národní federace, tak z administrativního, finančního a právního hlediska. 
Pořadatel je výhradně odpovědný vůči orgánům, účastníkům, jejich doprovodu, funkcionářům a 
divákům. 
Pořadatel je zodpovědný za finanční závazky týkající se předchozích ročníků závodu pořádané třetí 
stranou a závodů, jejichž vedení je Řídícím výborem UCI / Řídícím výborem národní federace, 
považováno za nástupce. 

C0203. Kontrola organizace závodu, kterou provádí UCI, národní federace a rozhodčí se týká pouze 
sportovních záležitostí. Pořadatel zůstává výhradně zodpovědný za kvalitu a bezpečnost organizace 
závodu a instalovaná zařízení. 

C0204. Pořadatel musí uzavřít pojištění pokrývající rizika spojená s organizací jeho závodu. 
C0205. Pořadatel musí přijmout veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti závodu a jeho účastníků. 

Pořadatel musí zajistit, aby se závod mohl konat v nejlepších materiálních podmínkách pro všechny 
zúčastněné strany: závodníky, jejich doprovod, funkcionáře, rozhodčí, tisk, pořádkové služby, lékařské 
služby, sponzory, veřejnost, atd. 
Není-li stanoveno jinak, musí pořadatel poskytnout veškeré potřebné vybavení pro organizaci závodu, 
včetně nezbytných časoměrných zařízení. 

C0206. Pořadatel musí vždy usilovat o dosažení co nejlepší kvality organizace s prostředky, které má k 
dispozici. 

POVOLENÍ K ORGANIZACI ZÁVODU 
C0207. Závod v cyklokrosu je možné organizovat pouze tehdy, pokud byl zapsán do národního, 

kontinentálního nebo světového kalendáře. 
C0208. Registrace závodu v kalendáři znamená, že jeho pořádání bylo povoleno, ale neznamená to, že UCI 

nebo národní federace, která ho zaregistrovala, nese za pořádání závodu odpovědnost. 
C0209. Pořadatel musí také získat všechna správní povolení požadovaná podle zákonů a předpisů země, 

kde se závod koná. 

ROZPIS ZÁVODU 
C0212. Pořadatel závodu, který byl zapsán do kalendáře závodů v cyklokrosu v působnosti ČSC, musí 

nejpozději 2 měsíce před datem konání závodu zaslat návrh rozpisu závodu ke schválení určenému 
pracovníkovi komise cyklokrosu ČSC. Je zakázáno publikovat rozpis závodu dříve, než byl schválen. 

C0213. Kromě drobných změn v časovém plánu závodu nesmí být ustanovení uvedená v Programu a/nebo 
rozpise závodu změněna, s výjimkou souhlasu všech zúčastněných nebo tam, kde je nutné je uvést do 
souladu s pravidly. 
Podstatnou změnu časového plánu závodu může pořadatel v případě potřeby provést za následujících 
podmínek: 
1. musí informovat týmy nebo závodníky a rozhodčí nejméně 15 dní předem; 
2. musí uhradit týmům nebo závodníkům, rozhodčím, národním federacím a UCI nevratné náklady 
způsobené změnou časového plánu závodu. 

C0214. V případě porušení ustanovení o Programu nebo rozpisu závodu bude pořadatel penalizován 
pokutou 500 až 2 000 CHF. 

C0215. Pořadatel musí zaslat Program a/nebo rozpis závodu každému týmu nebo závodníkovi, který je 
pozván k účasti na závodě, nejpozději při potvrzení jeho přihlášky. 
Pořadatel musí zaslat Program a/nebo rozpis závodu 30 dnů před termínem závodu hlavnímu 
rozhodčímu a všem delegovaným rozhodčím. 

C0216. V místě konání závodu musí pořadatel poskytnout dostatečný počet kopií Programu a/nebo rozpisu 
závodu pro závodníky. 

C0217. Z titulu jeho účasti v závodě se předpokládá, že závodník zná a přijímá obsah Programu a/nebo 
rozpisu závodu, včetně jeho specifických pravidel. 



 

 

SPECIFICKÁ PRAVIDLA ZÁVODU  
C0218. V případě potřeby sestaví pořadatel specifická pravidla svého závodu. 

Specifická pravidla zahrnují zejména sportovní prvky specifické pro daný závod. 
Specifická pravidla závodu musí být plně v souladu s pravidly pro závody v cyklokrosu a musí být 
předem schváleny národní federací pořadatele. 

C0219. Specifická pravidla musí být součástí Programu a/nebo rozpisu závodu. 

POZVÁNKY A PŘIHLÁŠKY K ZÁVODŮM 
C0221. Není-li stanoveno jinak (viz mistrovství světa UCI, kontinentální mistrovství, světový pohár UCI, 

národní mistrovství, omezení účasti v národních závodech, zakázané závody), pořadatel závodu 
v cyklokrosu si může na svůj závod pozvat a vybrat libovolné týmy a závodníky. 

KANCELÁŘ ZÁVODU – SEKRETARIÁT 
C0226. Pořadatel zajistí po celou dobu závodu plně vybavenou kancelář. Zástupce pořadatele tam musí být 

neustále přítomen. 
C0227. Tato kancelář bude zajištěna v místě konání závodu. Tato kancelář bude zajištěna v místě konání 

závodu. Pro závody v cyklokrosu bude sekretariát fungovat v místě startu dvě hodiny před startem 
závodu.  

C0228. Kancelář musí být otevřená, dokud nebudou výsledky závodu zaslány UCI / národní federaci 
pořadatele nebo, pokud rozhodčí ještě v té chvíli nedokončili svou práci, až do doby kdy svou práci 
dokončí. 

C0229. Kancelář závodu musí být vybavena alespoň jednou telefonní linkou, faxem a počítačem 
umožňujícím přístup k internetu. 

 § 03. TRAŤ ZÁVODU V CYKLOKROSU A ZABEZPEČENÍ 

TRAŤ ZÁVODU 
C0308 Pokud je trať používána k jiným účelům než pro pořádání závodů UCI, musí pořadatel učinit všechna 
nezbytná opatření, aby zajistil, že trať zůstane pro kategorie UCI bezpečná a sjízdná. 
Na stejné trati může být pořádáno maximálně 5 závodů za den. 

 § 04. PŘEKÁŽKY 

C0403. Trať může obsahovat pouze jeden úsek překážek z desek. Tato překážka musí být tvořena ze dvou 
desek umístěných na rovném úseku 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. 

 § 06. STARTOVNÍ ČÍSLA, IDENTIFIKACE ZÁVODNÍKŮ 

C0605. Pokud není stanoveno jinak, startovní čísla mají černé číslice na bílém pozadí. 
C0606. Závodníci musí zajistit, aby jejich identifikační číslo bylo vždy jasně viditelné a čitelné. Startovní 

čísla se připevňují na trikot tak, aby se nemohla shrnout, nesmějí se zakládat nebo překládat. V cíli 
nesmí mít závodník na sobě nic, co by startovní číslo překrývalo. 

C0608. Závodník, který má nedbale připevněné nebo jinak upravené startovní číslo nebo identifikační 
elektronické zařízení, může být penalizován podle tabulky trestů UCI/národní federace pro závody 
v cyklokrosu. 

C0609. Závodník, nebo jeho kolo může být vybaveno systémem GPS pro sledování polohy závodníka v 
závodě. Závodníci a týmy musí respektovat takový požadavek ze strany pořadatele, UCI jeho zástupce 
nebo rozhodčího UCI. 

C0610. Je-li vydáno závodníkům elektronické zařízení umožňující jejich identifikaci (transpondér) nebo 
lokalizaci (tracker), závodníci jsou povinni ho nosit navíc se startovními čísly uvedenými v článku 
C0601. 

C0611. Elektronické zařízení musí být totožné pro všechny závodníky startující v daném závodě. Toto 
zařízení bude považováno za identifikační číslo stejně jako startovní čísla uvedená v článku C0601. 
Ustanovení uvedená v § 06. STARTOVNÍ ČÍSLA, IDENTIFIKACE ZÁVODNÍKŮ a body 3.6 a 3.7 v 
TABULCE TRESTŮ PRO NÁRODNÍ ZÁVODY V CYKLOKROSU těchto pravidel zůstávají v platnosti. 



 

 

C0612. Závodník, který vzdá závod, musí své identifikační číslo okamžitě odejmout. 

 § 07. KOLA A VYBAVENÍ PRO ZÁVODY V CYKLOKROSU 

ZÁSADY 
C0707. Každý, kdo se vyhne kontrole materiálu, odmítne kontrolu materiálu nebo zabrání rozhodčímu nebo 

jinému příslušnému orgánu, aby provedl kontrolu materiálu, bude sankcionován takto: 
Závodník nebo jiný člen týmu: zastavení činnosti od jednoho měsíce až na jeden rok a/nebo pokuta 
1 000 - 100 000 CHF. 
Tým nebo jiný subjekt reprezentovaný závodníkem: zastavení činnosti od jednoho až do šesti měsíců 
a/nebo pokuta od 5 000 do 100 000 CHF. 

KOMERCIALIZACE MATERIÁLU / TECHNIKY  
C0712. Veškerý materiál / technika / vybavení musí být takového typu, které se prodává pro použití 

každému, kdo provozuje cyklistiku jako sport. 
C0713. Veškerý materiál / technika / vybavení ve fázi vývoje, které ještě není k dispozici pro prodej 

(prototyp), musí být před jeho použitím předmětem žádosti o povolení od UCI Equipment Unit. Povolení 
bude uděleno pouze pro takový materiál / techniku / vybavení, které jsou v konečném stadiu vývoje a 
pro něž se prodej uskuteční nejpozději 12 měsíců po prvním použití v závodě. Výrobce může požádat o 
jedno jediné prodloužení statusu prototypu, existují-li k tomu relevantní důvody. 

C0714. Při posuzování žádosti o použití materiálu / techniky / vybavení, které ještě není dostupné v prodeji, 
bude UCI Equipment Unit věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti materiálu / techniky / vybavení, které 
mu bude předloženo ke schválení. 
Použití materiálu / techniky / vybavení speciálně určeného pro dosažení mimořádného výkonu (rekordu 
ap.) není povoleno. 

C0715. Po uplynutí povolené doby používání prototypu (materiál / technika / vybavení, které ještě není v 
prodeji k dispozici) musí být tento materiál / technika / vybavení komerčně dostupné, aby mohlo být 
použito při cyklistických závodech. Požadavkem komerční dostupnosti se rozumí, že materiál / technika 
/ vybavení je dostupné všem prostřednictvím otevřených objednávek (ať už u výrobce, distributora nebo 
prodejce). Jakmile byla objednávka zadána, musí být potvrzena do 30 dnů a produkt dodán do 90 dnů. 
Kromě toho musí být prodejní cena veřejná, v realitě nesmí být materiál / technika / vybavení 
nedostupné a nesmí být nepřiměřeně drahé ve srovnání s výrobky podobné kategorie. 

C0716. Materiál / technika / vybavení, které není komerčně dostupné a které není autorizováno (nebylo 
schváleno UCI Equipment Unit nebo jeho doba platnosti povolení uplynula), je zakázáno používat v 
soutěžích, na které se vztahují pravidla UCI. Porušení tohoto pravidla je sankcionováno diskvalifikací 
výsledků, kterých bylo dosaženo s použitím tohoto materiálu / techniky / vybavení a/nebo pokutou 5 000 
až 100 000 CHF. 

ZÁVODNÍ KOLA  
Preambule 

C0717. Závodní kola musí být v souladu s duchem a principem cyklistiky jako sportu. Duch předpokládá, že 
cyklisté budou v cyklistických závodech soutěžit za rovných podmínek. Princip prosazuje nadřazenost 
člověka nad strojem. 

HMOTNOST 
C0734. Celková hmotnost závodního kola pro cyklokros (v provozuschopném stavu bez příslušenství, které 

mohou být během závodu odstraněny) nesmí být nižší než 6,800 kg.  
Láhve, palubní počítače a ostatní odnímatelné příslušenství musí být během kontroly hmotnosti 
odstraněny. Nicméně držáky na láhve a upínací systémy jsou součástí vážení a během vážení tak 
zůstávají na místě. 

FORMA 
C0735. Pro závody v cyklokrosu musí být rám klasického typu tj. „trojúhelníkového tvaru". Rám bude tvořen 

rovnými nebo vytaženými trubkovými prvky (ve tvaru kruhovém, oválném, zploštěném, „vodní kapky“ nebo 
jiném), přičemž přímka proložená prvkem nesmí s výjimkou zadních vidlic (5), suportů (6) a předních vidlic 
(7) v žádném případě vystupovat mimo jeho obrys. Jednotlivé prvky rámu budou spojeny takovým 
způsobem, aby upevňovací body byly situovány podle následujícího schématu: 



 

 

- horní rámová trubka (1) napojuje vrchol trubky řízení (2) na vrchol zadní rámové trubky (4) 
- zadní rámová trubka (4), která se prodlužuje sedlovou trubkou, se napojuje na pouzdro osy šlapání 
- šikmá dolní rámová trubka (3) napojuje pouzdro osy šlapání na spodní část trubky řízení (2) 
- zadní trojúhelníky jsou tvořeny zadními vidlicemi (5), suporty (6) a zadní rámovou trubkou (4) a to tak, 
aby body uchycení zadních vidlic nepřesáhly limit stanovený pro sklon horní rámové trubky. 

STRUKTURA 
 Řídítka 

C0738. Pro závody v cyklokrosu je povoleno používání pouze řídítek klasického typu - viz schéma 
STRUKTURA (1A). 
Řídítka musí být situována v prostoru vymezeném takto: 
- v horní části horizontálou procházející vodorovnou rovinou opěry sedla-(B); 
- ve spodní části vodorovnou rovinou procházející 10 cm pod vrchní tečnou obou kol (obě kola mají 
stejný průměr)-(C); 
- v zadní části osou sloupku řízení-(D); 
- v přední části svislicí procházející osou předního kola-(A) s povolenou tolerancí 5 cm (viz schéma 
STRUKTURA (1A). 

SPECIFICKÁ USTANOVENÍ 
Počítačová zařízení 

C0745. Závodní kola mohou být vybavena vestavěným technologickým zařízením za účelem shromažďování 
nebo přenosu dat, informací nebo obrazů. Tato zařízení zahrnují (aniž by se ale omezovala pouze na 
ně) telemetrické jednotky, transpondéry, jednotky GPS a videokamery. Závodní kola mohou být 
vybavena takovým zařízením za následujících podmínek: 
1. instalace zařízení na závodním kole musí být provedena tak, aby neměla vliv na certifikaci jakékoliv 
součásti kola; 
2. systém instalace zařízení nesmí umožnit jeho demontáž během závodu; zařízení tak bude 
považováno za neodnímatelné; 
3. žádná data z vestavěného technologického zařízení závodníka nesmí být během závodu předána 
třetí straně. 
 
Jakékoliv použití vestavěného technologického zařízení závodníkem nebo týmem musí být schváleno 
UCI nebo pořadatelem závodu se souhlasem UCI. Žádosti o povolení budou posuzovány mimo jiné na 
základě kritérií rovného přístupu k vybavení, sportovní spravedlnosti a integrity a musí být rovněž v 
souladu s ustanovením KOMERCIALIZACE MATERIÁLU / TECHNIKY. 
 
UCI a národní federace nenesou odpovědnost za jakékoli důsledky plynoucí z instalace a používání 
vestavěných technologických zařízení držiteli licence, ani za skryté vady, nebo za jejich neshody s 
pravidly. 
 
V zájmu jasného výkladu se požadavky uvedené pod bodem 2 výše nevztahují na počítače / informační 
systémy závodníků. 

C0746. UCI, jeho zmocněnec nebo rozhodčí má právo požadovat instalaci vestavěného technologického 
zařízení za účelem odhalení technologického podvodu v závodě. Jakékoli odmítnutí týmu nebo 
závodníka respektovat pokyny k používání takového zařízení může být předmětem disciplinárního 
řízení podle ustanovení o odmítnutí kontroly materiálu. 

 § 08. SPORTOVNÍ ÚBOR ZÁVODNÍKŮ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
C0803. S výjimkou případů výslovně stanovených v těchto pravidlech, nesmí být přidělen nebo v závodech 

používán žádný rozlišovací dres. 
C0805. Design dodatečného oblečení, které se při závodě případně nosí, musí být buď průhledný, nebo 

blízký designu trikotu s použitím jedné ze základních barev týmu. Musí na něm být uvedeno jméno 
týmu.   



 

 

C0808. Úbor závodníka nesmí změnit jeho morfologii a jakýkoliv nepodstatný prvek nebo zařízení, jehož účel 
není výhradně oblečení nebo ochrana, jsou zakázány. Toto ustanovení platí také pro všechny materiály 
nebo látky aplikované na kůži nebo oděv, které by samy o sobě oděvem nebyly. 

SPORTOVNÍ ÚBOR A REKLAMY 
Trikot vedoucího závodníka poháru, série a klasifikace UCI 

C0822. 1. Vzhled každého trikotu vedoucího závodníka poháru, série a klasifikace UCI určuje UCI a je jejím 
výhradním vlastnictvím. Trikot nemůže být reprodukován bez souhlasu UCI. Nemůže být upravován bez 
souhlasu UCI, kromě reklamních ploch vyhrazených pro tým nositele tohoto trikotu. 
2. Reklamy na trikotech vedoucích závodníků poháru, série a klasifikace UCI jsou vyhrazeny pro UCI. 
Avšak v horní části trikotu na jeho přední a zadní straně v obdélníku o výšce 32 cm a šířce 30 cm, 
dolních 22 cm na bílém pozadí musí zůstat k dispozici pro reklamu týmů. Horní vodorovná část 
obdélníku se bude krýt s nejnižším bodem límce trikotu. Hlavní sponzor / sponzoři týmů, musí figurovat 
na trikotu převažujícím způsobem ve srovnání s jakoukoli jinou reklamou.  
Toto ustanovení se rovněž aplikuje na aerodynamickou kombinézu vedoucího závodníka, přičemž její 
spodní část (kraťasy) je vyhrazena pro reklamu týmu uvnitř bočního pásu o maximální šířce 9 cm na 
každé noze. 
3. Nositel trikotu vedoucího závodníka může harmonizovat barvu svých kraťasů s trikotem. 
 
Kombinéza vedoucího závodníka světového poháru UCI v cyklokrosu 

C0823. Prvnímu závodníkovi v celkové klasifikaci světového poháru cyklokrosu přidělí UCI pro každou 
kategorii kombinézu vedoucího závodníka. 
Kombinéza vedoucího závodníka bude také předána podle celkové klasifikace světového poháru v 
cyklokrosu UCI první závodnici kategorie žen do 23 let, jak je definováno v článku 5.1.001.   
S výjimkou prvního závodu je nošení kombinézy vedoucího závodníka povinné při všech závodech 
světového poháru cyklokrosu UCI. 
Nošení kombinézy vedoucího závodníka je povoleno výhradně při závodech světového poháru 
cyklokrosu UCI a v žádných jiných. 
Pro všechny kategorie (s výjimkou kategorie juniorů) startujících v závodech světového poháru 
cyklokrosu UCI si mohou vedoucí závodníci v celkové klasifikaci přidat na úbor lídra reklamu svého 
týmu podle článku 1.3.055 bis, a to pouze tehdy jsou-li splněny všechny následující podmínky: 
- jsou členy cyklokrosového týmu registrovaného UCI; 
- pro kategorie muži elite, ženy elite a ženy do 23 let, s výjimkou kategorie juniorů; 
- pro kategorii muži do 23 let, na základě povolení národní federace závodníka. 
 
Národní týmy 

C0827. Na národním úboru je povolena reklama takto: 
- v přední části trikotu 2 loga, každé o ploše max. 80 cm2 
- v zadní části trikotu obdélníkový pás o výšce maximálně 20 cm 
- na ploše zahrnující rukávy a ramena v pásu o šířce max. 9 cm 
- na bočních stranách trikotu v pásu o šířce 9 cm 
- na kraťasech v bočním pásu o šířce 9 cm 
- na zadní časti kraťasů v obdélníkovém pásu o výšce maximálně 10 cm 
Značka výrobce o ploše max. 30 cm2 je povolena jedenkrát na trikotu a jedenkrát na každé noze 
kraťasů. 
Reklamní plochy definované výše se použijí podle uvážení národní cyklistické federace. 
Reklama na trikotu a kraťasech se může pro jednotlivé závodníky lišit.  
Design národního trikotu a kraťasů může být odlišný podle kategorie závodníků. 
Navíc na zadní straně trikotu může figurovat jméno závodníka. 
Výše uvedená ustanovení platí obdobně pro ostatní položky oblečení, které se při závodě případně nosí 
(dodatečné oblečení, pláštěnky atd.).  
 
 
 



 

 

Trikot mistra světa 
C0834. Trikot mistra světa udělený na oficiálním ceremoniálu vyhlášení vítězů nesmí mít žádnou jinou 

reklamu, než jakou stanoví UCI. 
Sankce 

C0842. Přestupky, které se týkají nerespektování ustanovení o sportovním úboru a reklamách při 
mezinárodních závodech se penalizují podle článku 1.3.072 pravidel UCI (pokuty jsou uvedeny v CHF). 
 
1. Neregulérní úbor (barva a umístění) 
- závodník: 50 až 200 a zákaz startu 
- tým: 250 až 500 za závodníka 
 
2. Neregulérní reklama 
2.1 Tým za každého závodníka nesoucího neregulérní reklamu: 
- trikot: 500 až 2 100 a zákaz startu příslušného závodníka 
- kraťasy: 300 až 1 050 a zákaz startu příslušného závodníka 
- kombinéza: 700 až 3 000 a zákaz startu příslušného závodníka 
2.2 Trikot vedoucího závodníka 
- pořadatel: 1 000 až 2 100 za závodníka a závodník není povinen trikot nosit 
- tým: 1 000 až 2 100 za příslušného závodníka jezdce a zákaz startu příslušného závodníka 
 
3. Trikot vedoucího závodníka 
3.1 Chybějící trikoty nebo kombinézy stanovené podle pravidel závodu 
- pořadatel: 1 000 až 2 100 za příslušného závodníka 
3.2 Trikot nebo kombinéza vedoucího závodníka nevhodné k nošení 
- pořadatel: 1 000 až 2 100 za příslušného závodníka 
3.3 Přidělení nepovolených trikotů 
- pořadatel: 1 000 až 2 100 za příslušný trikot 
 
4. Závodník, který nenosí: 
- trikot mistra světa: tým: 2 500 až 5 000 a zákaz startu příslušného závodníka 
- trikot lídra poháru UCI, série nebo klasifikace: 
- tým: 2 500 až 5 000 a zákaz startu příslušného závodníka 
- závodník: zákaz startu a ztráta 50 bodů v příslušné klasifikaci UCI 
- trikot národního mistra: tým: 2 500 až 5 000 
- úbor národního týmu: tým: 500 až 1 000 za závodníka a zákaz startu příslušných závodníků 
 
5. Úbor národního týmu: 
- nepředložení vzorku jejich národního úboru UCI (článek 1.3.056 pravidel UCI): národní federace: 500 
až 10 000 
 
6. Úbor mistra světa: 
- v rozporu s článkem 1.3.066 nebo 1.3.067: závodník: 2 000 až 100 000 
- nošení trikotu v disciplíně nebo jiné kategorii, než ve které byl titul mistra získán: závodník: 2 000 až 
10 000 
- v rozporu s článkem 1.3.065: závodník: 200 až 10 000 
- v rozporu s článkem 1.3.064: závodník 2 000 až 10 000 
 
7. Trikot národního mistra: 
- v rozporu s čl. 1.3.068, druhý odstavec: závodník: 200 až 10 000. 
 
Výše pokut stanovených výše se zdvojnásobí v případě přestupku při mistrovství světa. 



 

 

 § 09. PRŮBĚH ZÁVODU 

KONTROLA ORGANIZACE A PRŮBĚHU ZÁVODU  
C0901. Obecné řízení závodu z materiálního hlediska přebírá pořadatel nebo jeho zástupce. 

Čistě materiální organizační problémy budou řešeny vedením závodu v souladu s platnými předpisy a 
po konzultaci se sborem rozhodčích. 

C0902. Hlavní rozhodčí, ve spolupráci s ostatními členy sboru rozhodčích, přebírá řízení a kontrolu závodu z 
hlediska sportovního. 

CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁVODŮ 
C0903. Každý držitel licence musí být vždy řádně oblečen a musí se za všech okolností řádně chovat, a to i 

mimo závod. 
Musí se zdržet jakéhokoli násilného jednání, vyhrožování nebo urážek nebo jiného nevhodného 

chování nebo chování, které by vystavilo do nebezpečí jiné osoby. 
Nesmí slovy, gesty, psaním ani jinak poškodit pověst nebo zpochybnit čest jiných držitelů licencí, 

funkcionářů, sponzorů, federací, UCI a cyklistiky obecně. Právo kritiky musí být uplatňováno 
odpovídajícím a odůvodněným způsobem a s mírou. 

C0904. Všichni držitelé licencí v jakékoli funkci se účastní cyklistických závodů při dodržení sportovních 
zásad a loajality. Budou se snažit přispívat k sportovnímu úspěchu těchto závodů. 

C0905. Závodníci musí sportovně hájit své šance. 
Jakákoli dohoda nebo chování, které by mohlo narušit nebo poškodit zájmy soutěže, je zakázáno. 

C0906. Závodníci musí být velmi opatrní. Jsou odpovědní za jakékoli nehody, které způsobí. Co se týká 
jejich chování v závodě, musí dodržovat právní předpisy země, kde se závod koná. 

C0907. Nošení a používání skleněných nádob během závodu je zakázáno. 

PORADA SPORTOVNÍCH ŘEDITELŮ 
C0908. Při závodech mistrovství světa, kontinentálních mistrovstvích a závodech světového poháru UCI v 

cyklokrosu, musí pořadatel svolat ve vhodné místnosti poradu se zástupci organizace, sportovními 
řediteli, rozhodčími a zástupci bezpečnostní služby za účelem koordinovat příslušné úkoly, a aby každý 
za svou oblast prezentoval specifika závodu a bezpečnostní opatření. 

C0909. V závodech mistrovství světa, kontinentálních mistrovstvích a závodech světového poháru UCI v 
cyklokrosu se musí porada konat den před zahájením soutěží. 

C0910. Na poradě připomenou rozhodčí platná aplikovatelná pravidla, zejména ve vztahu ke specifickým 
záležitostem závodu. Pořadatel uvede konkrétní právní předpisy, které by byly použitelné, například v 
oblasti dopingu. 
Schéma programu porady je uvedeno Příloze 6 těchto pravidel. 

 KONTROLA A POTVRZENÍ STARTUJÍCÍCH
C0911. Pořadatel předloží sboru rozhodčích seznam závodníků, kteří byli řádně přihlášeni do závodu 

(seznam přihlášek). 
C0912. Před poradou sportovních ředitelů, jak je uvedeno výše, nebo v termínu stanoveném v rozpisu 

závodu, musí sportovní ředitel týmu, jeho zástupce nebo osobně závodník potvrdit sboru rozhodčích 
totožnost závodníků, kteří budou v závodě startovat a předložit jejich platné licence. Sbor rozhodčích 
ověří licenci těchto závodníků a zkontroluje, zda jsou zapsáni do seznamu přihlášek. 

C0913. Výše uvedené operace (potvrzení startujících a výdej startovních čísel) musí být ukončeny nejpozději 
15 minut před zahájením porady sportovních ředitelů. V případě nekonání této porady nejpozději 30 
minut před startem. 

C0914. Závodník, jehož licence byla ověřena, obdrží své identifikační číslo (čísla). 
C0915. Závodník, jehož licence nemohla být ověřena a jehož status jakožto držitele licence bez zastavení 

činnosti nemůže být doložen jiným způsobem, nesmí startovat a nesmí figurovat v klasifikaci závodu. 
C0916. Kontrola licencí musí probíhat v dostatečně prostorném místě, které je nepřístupné pro veřejnost. 

POŘADÍ ZÁVODŮ 
C0918. Pokud se v jednom dni pořádají mezinárodní závody pro více kategorií, musí být pořadí jejich startů 
následující: 
1. Junioři 



 

 

2. Juniorky (v případě potřeby) 
3. Muži do 23 let (v případě potřeby) 
4. Ženy 
5. Muži elite 
Závody žen a mužů elite musí být pořádány jako samostatné závody. To znamená, že k závodu žen a mužů 
elite nesmí být přiřazena žádná jiná kategorie a není povolen jakýkoliv zpožděný start pro jiný závod nebo 
kategorii. 

ŘAZENÍ NA STARTU 
C0920. Při mistrovství ČR, kromě kategorií muži elite (muži elite + U23), ženy elite (ženy elite + ženy U23 + 
juniorky) 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.  
C0921. Při mistrovství ČR kategorií muži elite (muži elite + U23), ženy elite (ženy elite + ženy U23 + juniorky) 
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  
C0922. Řazení závodníků na startu v mezinárodních závodech zapsaných do kalendáře UCI je stanoveno 
následovně: 
A) Mistrovství světa UCI Světový pohár UCI a kontinentální mistrovství (platí pro všechny kategorie) 
1. Podle poslední zveřejněné individuální klasifikace UCI cyklokrosu (nebo podle konečné individuální 
klasifikace UCI cyklokrosu v předcházející sezóně, pokud nebyla ještě zveřejněna žádná klasifikace pro 
současnou sezónu); 
2. Pro závodníky, kteří nefigurují v klasifikaci UCI: rotací národů – viz (*) 
 
Pro kategorii juniorek na mistrovství světa v cyklokrosu UCI 2020: 
- každá národní federace musí při potvrzování svých startujících závodníků oznámit pořadí svých závodníků; 
- národy jsou seřazeny podle klasifikace národů po mistrovství světa UCI 2019 v kategorii žen do 23 let, 
- pro každý národ je střídavě podle této klasifikace národů přiděleno závodníkovi místo podle pořadí 
oznámeného národní federací; 
- národní federace, které nefigurují v klasifikaci národů po mistrovství světa UCI 2019 v kategorii žen do 23 
let, zaujmou poslední místa podle stejného sytému rotace a to v pořadí, které stanoví sbor rozhodčích 
losováním. 
 
B. Světový pohár UCI 
1. Prvních 24 závodníků podle poslední individuální klasifikace světového poháru UCI v cyklokrosu aktuální 
sezóny. Tento bod 1 se nevztahuje na první závod Světového poháru UCI v dané sezóně; 
2. Podle poslední zveřejněné individuální klasifikace UCI cyklokrosu pro aktuální sezónu (nebo podle 
konečné individuální klasifikace UCI cyklokrosu v předcházející sezóně, pokud nebyla ještě zveřejněna 
žádná klasifikace pro aktuální sezónu); 
3. Pro závodníky, kteří nefigurují v klasifikaci UCI: rotací národů – viz (*). 
4. Při závodech mužů do 23 let a juniorů, závodníci národního týmu B pořadatelské země, jak je stanoveno v 
článku 5.3.006, odstavec 3 pravidel UCI, zaujmou poslední místa podle pořadí stanoveného a sděleného 
příslušnou národní cyklistickou federací při potvrzení startujících. 
 
C. Ostatní mezinárodní závody (platí pro všechny kategorie) 
1. Podle poslední zveřejněné individuální klasifikace UCI cyklokrosu pro aktuální sezónu (nebo podle 
konečné individuální klasifikace UCI cyklokrosu v předcházející sezóně, pokud nebyla ještě zveřejněna 
žádná klasifikace pro současnou sezónu); 
2. Pro závodníky, kteří nefigurují v klasifikaci UCI: losováním. 
 
D. Závody kategorií juniorky, ženy do 23 let a muži do 23 let 
Body A, B a C tohoto článku platí v plném rozsahu, přičemž se zohledňuje: 



 

 

- pro závody juniorek individuální klasifikace UCI cyklokros kategorie ženy, 
- pro závody žen do 23 let individuální klasifikace UCI cyklokros kategorie ženy, 
- pro závody mužů do 23 let uvedené pod bodem B celková individuální klasifikace světového poháru UCI 
v cyklokrosu kategorie mužů do 23 let a pro závody uvedené pod ostatními body individuální klasifikace UCI 
cyklokrosu kategorie mužů elite. 
 
(*) Pro závodníky, kteří nefigurují v klasifikaci UCI, je pořadí startu závodníků každého státu stanoveno a 
sděleno příslušnou národní cyklistickou federací při potvrzení startujících.  
Pořadí startu týmů je stanoveno následovně: 
- Nejprve národní týmy v pořadí určeném podle klasifikace národů příslušné kategorie na posledním 
mistrovství světa.  
- Dále národní týmy, které nefigurují v klasifikaci uvedené výše v pořadí určeném losováním. 
Týmy (v pořadí uvedeném výše) startují jeden po druhém se svým prvním závodníkem, dále se svým druhým 
závodníkem, atd. 

TRVÁNÍ ZÁVODU 
C0930. Trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit: 
- 30-35 minutám pro závody kadetů 
- 40 minutám pro závody juniorů, 
- 40 minutám pro závody juniorek,   
- 50 minutám pro závody mužů do 23 let 
- 40 minutám pro závody žen do 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, juniorky nebo 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. 
C0933. Počet kol se stanoví na základě dosaženého času vedoucího závodníka na 2 kompletní okruhy (na 
1 okruh pro kategorii žáků a kadetek). Počet okruhů bude stanoven a oznámen na konci druhého okruhu 
závodu. Počínaje 3. okruhem (2. okruhem pro kategorii žáků a kadetek) je rozhodčími ukazován na úrovni 
cílové čáry počet okruhů, které zbývají do konce závodu. 

KLASIFIKACE UCI CYKLOKROS 
C1021. UCI vytváří celoroční individuální klasifikaci závodníků, kteří se zúčastňují mezinárodních závodů v 

cyklokrosu: 
- klasifikaci pro muže elite a muže do 23 let, 
- společnou klasifikaci pro ženy elite, ženy do 23 let a juniorky, 
- klasifikaci pro juniory. 
Klasifikace se nazývá klasifikace UCI cyklokros. 

C1022. Klasifikace UCI cyklokros se vytváří takto: 
A. Muži do 23 let a muži elite / juniorky, ženy do 23 let a ženy elite 
Klasifikace UCI cyklokros se vytváří na období jednoho roku přičtením bodů získaných od předchozí 
vydané klasifikace. Ve stejném čase jsou závodníkovi odečteny body, které získal v mezinárodních 
závodech v cyklokrosu do stejného dne v předchozím roce. 
Nová klasifikace nabývá účinnosti dnem vyhlášení a zůstává v platnosti až do vydání další klasifikace. 
B. Junioři 
Klasifikace UCI cyklokros se vytváří součtem bodů získaných každým závodníkem v mezinárodních 
závodech v cyklokrosu v období od 1. září do 28. nebo 29. února.  

C1023. Závodníci ex aequo (se stejným počtem bodů) v klasifikaci UCI cyklokros jsou rozděleni podle jejich 
umístění v posledním závodě, přičemž se berou v úvahu pouze ta místa, za která se udělují UCI body 
podle následující priority: 
1 mistrovství světa UCI 
2 závody světového poháru UCI 
3 kontinentální mistrovství 
4 národní mistrovství 



 

 

5 závody třídy 1 
6 závody třídy 2 
7 závody mužů do 23 let a juniorů třídy 1 nebo třídy 2. 

C1024. V závislosti na počtu bodů, které mají být uděleny, jsou závody rozděleny do 16 kategorií: 
1 mistrovství světa UCI mužů elite a žen elite 
2 mistrovství světa UCI mužů do 23 let a žen do 23 let 
3 mistrovství světa juniorů a juniorek 
4 závody světového poháru UCI mužů elite a žen 
5 závody světového poháru UCI mužů do 23 let 
6 závody světového poháru UCI juniorů 
7 kontinentální mistrovství mužů elite a žen elite 
8 kontinentálních mistrovství mužů do 23 let a žen do 23 let 
9 kontinentálních mistrovství juniorů a juniorek 
10 národní mistrovství mužů elite a žen elite 
11 národní mistrovství mužů do 23 let a žen do 23 let 
12 národní mistrovství juniorů a juniorek 
13 závody třídy 1 mužů elite a žen 
14 závody třídy 2 mužů elite a žen 
15 závod mužů do 23 let při závodech třídy 1 nebo třídy 2 (v případě samostatného závodu mužů elite) 
16 závod juniorů při závodech třídy 1 nebo třídy 2. 

C1025. Počet bodů, které se získávají v mezinárodních závodech v cyklokrosu je uveden v příloze 4 pravidel 
UCI cyklokros „Body UCI“. 
U závodů níže uvedených kategorií se pro klasifikaci UCI cyklokros berou v úvahu pouze nejlepší 
výsledky každého závodníka takto: 
1. pro závodníky muži elite a muži do 23 let / ženy elite, ženy do 23 let a juniorky: 
- závody třídy 1: 6 nejlepších výsledků každého závodníka, 
- závody třídy 2: 8 nejlepších výsledků každého závodníka. 
2. pro závodníky muži do 23 let navíc k bodu 1: 
- závod mužů do 23 let při závodech třídy 1 nebo třídy 2: 8 nejlepších výsledků každého závodníka, 
- světový pohár UCI mužů do 23: 4 nejlepší výsledky každého závodníka. 
3. pro závodníky juniory: 
- závod juniorů při závodech třídy 1 nebo třídy 2: 6 nejlepších výsledků každého závodníka, 
- světový pohár UCI juniorů: 4 nejlepší výsledky každého závodníka. 

 § 10. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ  
C1202. Vyhlášení vítězů v cyklokrosu se provede ihned po projetí posledního závodníka cílem, jakmile je to 
možné a nejpozději do 15 minut po příjezdu prvního závodníka. Vyhlášení vítězů nesmí trvat déle než 10 
minut. 

 § 13. ROZHODČÍ 

JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH K ŘÍZENÍ ZÁVODŮ 
C1304. Rozhodčí je oficiální činovník jmenovaný UCI nebo národní federací pro zajištění kontroly v 
cyklistických závodech aby tyto závody probíhaly v souladu s platnými pravidly a předpisy. 
Toto jmenování musí být založeno na příslušných kritériích stanovených UCI nebo národní federací a může 
být na základě vlastního uvážení jmenovaného rozhodčího odvoláno. 
Jmenování rozhodčích k řízení závodů v cyklokrosu se provádí podle článků C1310- C1314 těchto pravidel. 
 
 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 01/07/2019 
 


