
 

 

Změny pravidel UCI – Cyklokros 01.07.2015 
(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) 

 
 
5.1.001 
Účast 
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 
Kromě kontinentálních mistrovství (kategorie Ženy mládež*) a národního mistrovství, když takto rozhodne 
příslušná národní cyklistické federace, startují ženy a juniorky v cyklokrosu společně v jediném závodě.  
*Kategorie Ženy mládež zahrnuje kategorie juniorky a ženy do 23 let. 
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. 
 
 
 
 



 

 

 
5.1.038 
Výměna materiálu 
Závodník může vjet do prostoru materiálového depa pouze za účelem výměny celého kola, předního či 
zadního kola nebo pro jinou mechanickou pomoc.  
 
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. 
 
5.1.043 
Řazení závodníků na startu je stanoveno následovně: 
A) Mistrovství světa UCI, Světový pohár UCI a kontinentální mistrovství 
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 (�). 
3.  Při světovém poháru UCI, závodníci národního týmu B pořadatelské země, jak je stanoveno 
v článku 5.3.006, odstavec 3, zaujmou poslední místa podle pořadí stanoveného a sděleného 
příslušnou národní cyklistickou federací při konfirmaci startujících. 
 
Muži U23 a Junioři 
1. Závodníci klasifikovaní mezi prvními 16 v poslední zveřejněné průběžné individuální klasifikaci světového 
poháru. Pro první závod světového poháru sezóny se stanoví pořadí startu podle následujícího bodu 2;   
2. 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); 
3. Pro závodníky, kteří nefigurují v klasifikaci UCI: rotací národů – viz (�). 
4.  Při světovém poháru UCI, závodníci národního týmu B pořadatelské země, jak je stanoveno v článku 
5.3.006, odstavec 3, zaujmou poslední místa podle pořadí stanoveného a sděleného příslušnou národní 
cyklistickou federací při konfirmaci startujících. 
 
B) Kontinentální mistrovství 
Muži Elite (mimo Evropu), Ženy, Muži U23 a Junioři 
1. Podle poslední individuální klasifikace UCI cyklokrosu 
2. Pro závodníky, kteří nefigurují v klasifikaci UCI: rotací národů – viz (�). 
 
B Ostatní mezinárodní závody 
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: losováním. 
 
(�) Pro závodníky, kteří nefigurují v klasifikaci UCI, je pořadí startu závodníků každého státu stanoveno a 
sděleno příslušnou národní cyklistickou federací při konfirmaci 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. 



 

 

5.1.048 
Trvání závodu 
Trvání závodu se musí co nejvíce přiblížit: 
- 40 minutám pro závody žen do 23 let  
- 40 minutám pro závody juniorů,   
- 50 minutám pro závody pořádané samostatně pro kategorii mužů 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 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.  
 
5.2.001 
UCI vytváří celoroční individuální klasifikaci závodníků, kteří startují v mezinárodních závodech v cyklokrosu 
- společnou klasifikaci pro muže elite a pro muže do 23 let; 
- společnou klasifikaci pro ženy elite a pro ženy do 23 let; 
- klasifikaci pro muže juniory. 
Klasifikace se nazývá „Klasifikace cyklokros UCI:“ 
 
5.2.003 
Klasifikace UCI v cyklokrosu je vypracována následujícím způsobem: 
 
A. Muži elite/U23 a Ženy elite/U23 
Klasifikace UCI v cyklokrosu je vypracována za období jednoho roku přičtením bodů získaných od 
předchozího vydání žebříčku UCI. Současně jsou každému závodníkovi odečteny zbývající body, které získal 
v mezinárodních závodech v cyklokrosu do stejného dne předchozího roku. Nový žebříček se stává platným 
dnem vydání a zůstává platný až do následujícího vydání žebříčku. 
 
B. Junioři 
Klasifikace UCI v cyklokrosu pro kategorii juniorů je zpracována jako součet bodů, které získal každý 
závodník v mezinárodních závodech v cyklokrosu v období od 1. září do 28. nebo 29. února. 
 
V případě umístění dvou závodníků na stejném místě, rozhodne o jejich umístění pořadí v posledním 
žebříčku sezóny, které zohledňuje pouze umístění, za která jsou udělována body UCI v následujícím pořadí: 

1. UCI mistrovství světa 
2. UCI světový pohár 
3. kontinentální mistrovství 
4. národní mistrovství 
5. závody 1. třídy 
6. závody 2. třídy 
7. závody kategorie muži do 23 let a Junioři 

 
5.2.004 
Závody jsou rozděleny do 16 kategorií na základě bodů, které jsou udělovány: 

1. UCI mistrovství světa kategorie Muži elite a Ženy elite 
2. UCI mistrovství světa kategorie Muži do 23 let a Ženy do 23 let 
3. UCI mistrovství světa kategorie Junioři 
4. UCI světový pohár kategorie Muži elite a kategorie Ženy 
5. UCI světový pohár kategorie Muži do 23 let 
6. UCI světový pohár kategorie Junioři 
7. kontinentální mistrovství kategorie Muži elite a Ženy elite 
8. kontinentální mistrovství kategorie Muži do 23 let a Ženy do 23 let 
9. kontinentální mistrovství kategorie Junioři 



 

 

10. národní mistrovství kategorie Muži elite a Ženy elite 
11. národní mistrovství kategorie Muži do 23 let a Ženy do 23 let 
12. národní mistrovství kategorie Junioři 
13. závody 1. třídy kategorie Muži elite a kategorie Ženy 
14. závody 2. třídy kategorie Muži elite a kategorie Ženy 
15. závody kategorie Muži do 23 let (pokud je pořádán samostatný závod kategorie Muži elite) 
16. závody kategorie Juniorů 

 
Poznámka 
Počet získaných bodů v závodech cyklokrosu UCI pro novou kategorii Ženy do 23 let je uveden níže 
v příloze 4 
 

5.2.009 
Individuální klasifikace cyklokrosu UCI je zveřejňována každé úterý. Tato klasifikace je určující pro pořadí 
startu závodníků v mezinárodních závodech podle článku 5.1.043. O datu prvního zveřejnění klasifikace 
pro novou sezónu rozhoduje komise cyklokrosu UCI.   
 
5.2.010 
Ve stejné době je vypracována klasifikace národů v cyklokrosu UCI pro kategorií muži elite, klasifikace 
národů v cyklokrosu UCI pro kategorií ženy elite, klasifikace národů v cyklokrosu UCI pro kategorií muži do 
23 let, klasifikace národů v cyklokrosu UCI pro kategorií ženy do 23 let a klasifikace národů v cyklokrosu 
UCI pro kategorií muži junioři. Klasifikace národů se stanovuje součtem bodů tří prvních závodníků každého 
státu v individuální klasifikaci. 
V případě rovnosti bodů jsou národy rozděleny podle umístění jejich nejlepších závodníků v individuální 
klasifikaci. 
 
5.3.006. 
Účast ve světovém poháru v cyklokrosu UCI 
V závodech světového poháru v cyklokrosu UCI muži elite a ženy jsou závodníci klasifikovaní mezi prvními 
50 v poslední klasifikaci cyklokrosu UCI, která je zveřejněna před datem otevření přihlášek dalším závodem, 
předběžně kvalifikovaní. Závodníci předběžně kvalifikovaní mohou být ve výběru podle uvážení jejich národní 
federace. Federace, které zaregistrují méně než 8 předběžně kvalifikovaných závodníků, mohou 
rozšířit svůj vývěr až na celkový počet 8 přihlášených závodníků.  Federace, které mají v 50 prvních 
místech méně než 8 závodníků, mohou rozšířit jejich výběr až na celkových 8 přihlášek. Nevyužitá 
předběžně kvalifikovaná místa nejsou nahraditelná.  
 

Poznámka 
Tato změna pravidel znamená, že nevyužitá předběžně klasifikovaná místa z první 50 jsou 
nahraditelná, ale maximálně do celkového počtu 8 přihlášených závodníků. 
Příklad 1: 
BEL má v klasifikaci mezi prvními 50 celkem 12 závodníků, federace zaregistruje pro závod SP pouze 
10 z nich, potom kromě těchto 10 závodníků nemůže přihlásit jiného dalšího. 
Příklad 2: 
BEL má v klasifikaci mezi prvními 50 celkem 12 závodníků, federace zaregistruje pouze 7 z nich, 
potom kromě těchto 7 závodníků může přihlásit ještě jednoho jiného závodníka, což v minulé sezóně 
nebylo možné. 
 
Ze závodů mužů elite nejsou udělovány body do klasifikace světového poháru v cyklokrosu UCI kategorie 
mužů do 23 let. 
 
V závodech světového poháru v cyklokrosu UCI mužů do 23 let a juniorů může každá federace postavit na 
start 6 závodníků. Federace, kterých se to týká, mohou postavit na start navíc titulárního mistra světa a (s 
výjimkou pro první závod světového poháru v sezóně) lídry poslední klasifikace světového poháru 



 

 

v cyklokrosu UCI zveřejněné před uzávěrkou přihlášek. Národní federace pořadatelské země může přihlásit 
navíc jedno družstvo se 6 závodníky (družstvo B) pro kategorii mužů do 23 let a pro kategorii juniorů. 
 
Podle článku 1.3.059, všichni závodníci kategorií muži do 23 let a juniorů musí nosit národní úbor. 
 

Poznámka 
V případě, že je závodník ve výše citovaném národním výběru současně držitelem titulu mistra světa 
nebo národního mistra, musí podle výkladu článku UCI 1.3.071/3,5 nosit příslušný trikot mistra. 
  
Přehledná tabulka s daty otevření a ukončení přihlášek bude zveřejněna na internetových stránkách UCI. 
 

5.3.013 
Klasifikace světového poháru 
Pro závody kategorie muži do 23 let a kategorie muži junioři budou pro klasifikaci světového poháru 
započítávány pouze 4 nejlepší výsledky každého závodníka. 
 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 23.06.2015 
 


