
 

 

Změny pravidel UCI – Cyklokros 26.06.2018 
(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) 

 
Účast 
5.1.001 
Masters 
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. 
 
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. 
 
Překážky 
5.1.023 
Trať může obsahovat maximálně 6 uměle připravených překážek. Překážkou se rozumí každý úsek tratě 
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 5.1.024;  
- 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 
 
5.1.025 bis 
Překážky na cyklokrosové trati pro závod mužů a žen elite musí být stejné. 
 
 
 



 

 

Vyhlášení vítězů 
5.1.055 
Vítězové, kteří se zúčastní vyhlášení, mají povoleno nosit dodatečné převlečení. 
Prezentace kol závodníků na pódiu pro vyhlašování vítězů není povolena ani na stupních vítězů ani 
před stupni vítězů. 
 
Výsledky 
5.1.056 
5.1.057 
Oba články se v pravidlech cyklokrosu UCI ruší a v souvislosti se zavedením výsledkové platformy UCI 
DataRide se ve všech disciplínách uplatňuje formulace podle článku 1.2.124 Všeobecných pravidel UCI.   
 
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 2 nejlepších závodníků mužů a 2 
nejlepších závodnic žen každého cyklokrosového týmu 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. 
 
5.2.015 
V souladu s ustanoveními článku 1.2.029 se národní mistrovství v cyklokrosu konají v termínu 
stanoveném každoročně Řídícím výborem UCI.  
UCI může udělit výjimku pro jižní polokouli nebo v případě vyšší moci. Pokud jde o výpočet 
klasifikací UCI, všechna národní mistrovství, která se uskuteční před stanoveným datem nebo po 
něm, budou považovány jako uskutečněné v termínu stanoveném UCI. 
 
SVĚTOVÝ POHÁR V CYKLOKROSU UCI 
5.3.010 
Sportovní úbor 
Nošení sportovního úboru národního družstva je povinné pro světové poháry v cyklokrosu 
UCI pro muže do 23 let a juniory s výjimkou národních, kontinentálních a světových 
šampionů, kteří musí nosit jejich trikot šampiona v souladu s prioritami uvedenými v 
článku 1.3.071. 
 
Při závodech světového poháru UCI v cyklokrosu pro muže a ženy elite může národní 
federace uložit nošení sportovního úboru národního družstva, pokud závodník není 
členem týmu registrovaného UCI. 
Sportovní úbor národního družstva používaný při světovém poháru UCI musí respektovat 
ustanovení článků 1.3.056 a 1.3.057. 
 

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 pouze tehdy jsou-li splněny všechny následující podmínky: 
- jsou členy cyklokrosového týmu registrovaného UCI, jak je stanoveno v článku 5.1.001; 
- 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. 
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA V CYKLOKROSU UCI MASTERS 
5.4.004 
Mistrovství jsou obvykle organizovány v pětiletých věkových skupinách: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 atd. 
Věkové skupiny budou kombinovány, pokud je méně než 6 závodníků ve stejném věkovém rozmezí. V 
případě kombinovaných věkových skupin bude titul udělen v každé pětileté věkové skupině (i když příslušnou 
pětiletou věkovou skupinu reprezentuje pouze 1 závodník). 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 17/07/2018 
 


