
 

 

Změny pravidel UCI – Cyklokros 07.06.2017 
(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) 

 
Účast 
5.1.001 
Muži do 23 let 
Kromě mistrovství světa, závodů světového poháru UCI, když tento zahrnuje samostatný závod pro kategorii 
U23 a případně národního mistrovství, když takto rozhodne příslušná národní cyklistické federace, 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 národního mistrovství, když takto rozhodne příslušná 
národní cyklistické federace, 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) 
 
Masters 
Závodníci, kteří jsou držiteli licence masters mohou startovat na mistrovství světa kategorie masters ale s 
těmito výjimkami: 
a) závodníci, kteří startovali během příslušné sezóny na mistrovství světa, kontinentálním mistrovství nebo ve 
světovém poháru UCI; 
b) závodníci, kteří byli během příslušné sezóny členy některého týmu registrovaného UCI; 
c) závodníci, kteří figurovali v individuální klasifikaci cyklokrosu UCI, zveřejněné po národních mistrovstvích v 
Evropě. 
Kromě mistrovství světa masters 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. 
 
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: 
- 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. 
 



 

 

Pořadí priority trikotů 
5.1.060  
Článek se ruší, toto ustanovení je obsaženo v článku 1.3.071. 
V případě, že ustanovení vyžadují nošení různých trikotů cyklokrosu jedním závodníkem, je pořadí priority 
následující: 
1. trikot mistra světa 
2. trikot vedoucího závodníka světového poháru, cyklokrosové série uznané UCI   
3. trikot mistra kontinentu (podle článku 1.3.070) 
4. trikot národního mistra 
5. národní trikot  
V každém případě při mistrovství světa a mistrovství kontinentu všichni závodníci musí nosit trikoty jejich 
národního týmu. 
 
Klasifikace UCI cyklokros 
5.2.014  
UCI vytváří klasifikaci cyklokrosových týmů UCI pro týmy definované v kapitole V těchto pravidel. 
Klasifikace cyklokrosových týmů UCI se stanovuje součtem bodů nejlepšího závodníka muže a 
nejlepší závodnice ženy každého cyklokrosových týmů UCI v individuální klasifikaci cyklokrosu UCI, 
která je publikovaná každý týden. 
Cyklokrosové týmy UCI se stejným počtem bodů jsou rozděleny podle umístění jejich nejlepší 
závodnice v individuální klasifikaci cyklokrosu UCI žen. 
 
Světový pohár v cyklokrosu UCI 
Kombinéza vedoucího závodníka 
5.3.023 
Pro každou kategorii přidělí UCI prvnímu závodníkovi v celkové klasifikaci světového poháru cyklokrosu 
kombinézu vedoucího závodníka. 
Kombinéza vedoucího závodníka bude také předána podle celkové klasifikace světového poháru 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 jedině jsou-li členy cyklokrosového týmu uznaného UCI, jak je 
stanoveno v článku 5.1.001. 
 
Cyklokrosové týmy UCI  
Zásady pro vytváření cyklokrosových týmů UCI detailně stanovují články 5.5.001 - 5.5.024 
5.5.001 
Cyklokrosový tým UCI je tým, který tvoří minimálně 3 závodníci, přičemž každý z nich má 19 a více let 
jak je stanoveno v článku 5.1.001. Cyklokrosový tým UCI tvoří závodníci muži a ženy s minimálně 
jednou ženou. 
Závodník, který je už členem jiného týmu registrovaného UCI pro jinou disciplínu, může být 
zaregistrován v cyklokrosovém týmu UCI pouze tehdy, pokud je v průběhu registrace poskytnuta 
podepsaná třístranná smlouva (závodník, cyklokrosový tým a jiný tým UCI). 
Členové cyklokrosového týmu UCI jsou zaměstnaní a/nebo sponzorovaní stejným subjektem za 
účelem zúčastňovat se cyklokrosových závodů zapsaných v kalendáři UCI. 
 
5.5.009  
Cyklokrosové týmy UCI se musí zaregistrovat každý rok u UCI pro následující sezónu. Tato registrace 
je platná pro období mezi 15. srpnem a 1. březnem následujícího roku. 
 



 

 

Vzhledem ke změně všeobecných pravidel UCI, uvádíme níže také dva články, které mají vazbu na pravidla 
cyklokrosu.    
 
Vyhlášení výsledků 
1.2.113  
V případě, že se ve stejný den a ve stejném místě konají dva mezinárodní závody, pořadatel může 
organizovat vyhlášení výsledků společně pro oba závody. Nicméně vyhlášení prvního závodu musí 
být provedeno nejpozději 2 hodiny po jeho skončení. 
 
Sbor rozhodčích 
1.2.116  
Sbor rozhodčích tvoří rozhodčí delegovaní podle článku 1.1.070 pravidel UCI. 
Počet a kvalifikace rozhodčích delegovaných pro každý závod je stanoven v přiložené tabulce (cyklokros). 
V závislosti na jejich dostupnosti musí národní federace při delegaci rozhodčích respektovat 
následující pořadí priority: 
Mezinárodní rozhodčí 
Národní rozhodčí elite (pro silnici, MTB a BMX) 
Národní rozhodčí 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 07/06/2017 
 


