
 

 

Změny pravidel UCI – Cyklokros 21.06.2019 
(VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) 

 
Účast 
5.1.001 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. 
 
Muži do 23 let 
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. 
 
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. 
 
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 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. 
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). 
 
Kalendář 
5.1.004 Mezinárodní cyklokrosové závody 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) 
- závody žen 1. třídy (C1W) 
- závody žen 2. třídy (C2W) 
- závody mužů do 23 (CMU)  
- závody juniorů (CMJ) 
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. 
 
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. 
 
Samostatný závod juniorek může být organizován na mistrovství světa UCI, kontinentálních a národních 
mistrovstvích. 
 
Samostatný závod žen do 23 let může být organizován na mistrovství světa UCI, kontinentálních a 
národních mistrovstvích. 
 
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. 
 
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. 
 
Kontinentální mistrovství může být organizováno během dvou dnů. V tomto případě se závody muži elite  a 
ženy konají oba druhý den závodu. 
 
Nový závod může být zapsán do mezinárodního kalendáře pouze ve třídě 2. 
 
Trať závodu 
5.1.014 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. 
 
Překážky 
5.1.024 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. 
 
Řazení na startu 
5.1.043 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 
5.1.048 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. 
Počet okruhů bude stanoven a oznámen na konci druhého okruhu závodu. 
 
Pořadí závodů 
5.1.048 bis 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. 
 
Vyhlášení vítězů 
5.1.054 Oficiální ceremoniál proběhne bezprostředně po příjezdu posledního závodníka a nesmí překročit 10 
minut, jakmile je to možné a nejpozději do 15 minut po příjezdu prvního závodníka. 
 
Elektronická identifikace 
5.1.061 Vydá-li poskytovatel časomíry závodníkům elektronické zařízení umožňující jejich identifikaci 
(transpondér) nebo lokalizaci (tracker), závodníci jsou povinni ho nosit navíc se startovními čísly uvedenými v 
článku 1.3.073. 
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 1.3.073. 
Články 1.3.076, 1.3077, 1.3080 a body 3 et 4 tabulky trestů za přestupky v závodě uvedené v titulu XII 
pravidel UCI zůstávají v platnosti. 
  
KLASIFIKACE UCI CYKLOKROS 
5.2.001 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. 
 
5.2.003 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.  
 
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. 
5.2.004 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. 
 
5.2.006 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. 
 
SVĚTOVÝ POHÁR V CYKLOKROSU UCI 
5.3.005 Světový pohár v cyklokrosu UCI se pořádá pro kategorie: 
Muži elite, Ženy, Muži do 23 let a Junioři. 
 
5.3.006 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.  
 
Ze závodů muži elite se neudělují žádné body do klasifikace světového poháru UCI kategorie muži do 23 let. 
 
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. 
 



 

 

Přehled s termíny otevření a uzavření přihlášek pro závody světového poháru UCI bude zveřejněn na 
internetových stránkách UCI. 
 
Vyhlášení vítězů při světovém poháru v cyklokrosu UCI 
5.3.011 Oficiální ceremoniál proběhne do 5 minut po příjezdu vítěze každé kategorie. 
První 3 závodníci v pořadí závodu a vedoucí závodník v celkové individuální klasifikaci světového poháru 
UCI se musí prezentovat na pódiu pro vyhlášení vítězů. 
Poznámka 
Ustanovení článku 5.1.054 bude platné také pro světový pohár v cyklokrosu UCI: 
„Oficiální ceremoniál proběhne, jakmile je to možné a nejpozději do 15 minut po příjezdu prvního závodníka.“ 
 
5.3.019 UCI udělí prvním 20 mužům elite a prvním 20 ženám v konečné celkové individuální klasifikaci 
světového poháru UCI ceny, jejichž hodnota bude stanovena ve finančních povinnostech UCI.   
  
Pro každý závod a každou kategorii světového poháru v cyklokrosu UCI udělí UCI cenu 
závodníkovi, kterému bude podle servisu měření časů zaznamenán nejrychlejší čas okruhu. 
Cena je stanovena ve finančních povinnostech UCI. 
 
Kombinéza vedoucího závodníka světového poháru UCI v cyklokrosu 
5.3.023 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 
Poznámka 
Předpokládám, že v souvislosti se zavedením kategorie juniorek 17-18 let, bude kombinéza vedoucího 
závodníka také předávána podle celkové klasifikace světového poháru v cyklokrosu UCI první závodnici 
kategorie juniorek, nicméně to UCI zatím do změn pravidel neuvádí.  
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA UCI V CYKLOKROSU 
9.2.042 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). 
 
9.2.043 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. 
 
9.2.044 a 9.2.009 
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. 
 
 
 
 
 
Zpracoval Miroslav Janout, 01/07/2019 


