Informace UCI k sezóně cyklokrosu 2017-2018
UCI vydala 6. července 2017 následující informace k nové sezóně cyklokrosu 2017-2018:
Pravidla cyklokrosu UCI
Změny pravidel UCI byly zveřejněny 7.6.2017 a příslušné změny byly promítnuty do aktualizovaných pravidel
cyklokrosu ČSC.
Řídící výbor UCI na svém zasedání 28.6.2017 schválil tyto další změny platné od sezóny 2017-2018:
1.3.075 Pro zvýšení komfortu závodníků se snižují rozměry nárameníkových čísel z původních 11x12 cm
na 9x7 cm a velikost číslic ze 7 cm na 5 cm, tloušťka číslic je nezměněna 0,8 cm. Výška reklamy na
těchto číslech se snižuje z 2 cm ve spodní části čísla na 1,5 cm na spodní a horní části čísla.
5.1.003 Aktualizují se povinné údaje v rozpise závodu takto:
- ruší se povinnost uvádět specifická pravidla daného závodu s tím, že se vždy řídí pravidly UCI;
- v programu musí být uvedeny kromě časového rozpisu závodů také časy vyhrazené pro oficiální
trénink;
- v rozpise musí být uvedena jména a kontakty: ředitel závodu, osoba zodpovědná za trať, lékař
závodu a sbor rozhodčích;
- kromě seznamu cen musí být uveden také způsob vyplácení cen;
- z popisu a detailního plánu okruhu se vypouští povinnost uvádět profil tratě.
5.1.034
Individuální vysokotlaké čističe jsou z důvodu rovných podmínek pro všechny zakázány v materiálových
depech při závodech mistrovství světa, světového poháru a kontinentálních mistrovství. Pořadatel
musí při těchto závodech zajistit minimálně 8 společných čističů na tlakovou vodu.
5.1.048 Počet okruhů bude kalkulován a hlavním rozhodčím oznámen vždy až po 2. okruhu závodu.
(viz příloha “EstimatedFinishTime.xls”)
5.1.048bis
UCI závody kategorií Junioři, Muži do 23 let, Ženy a Muži Elite musí být vždy jako samostatné závody.
To znamená, že žádná jiná kategorie nesmí být k těmto závodům připojená a rovněž žádný odlišný
start pro jiný závod nebo jinou kategorie se nepřipouští. Na trati může být v jedné chvíli výhradně jedna
kategorie. Hlavním důvodem je další rozvoj cyklokrosu žen a je tedy nezbytné vyloučit situace, kdy start
kategorie žen je dán několik minut před startem nebo po startu jiné kategorie jako např. juniorů, masters
apod.
5.1.061 Pokud je závodníkům poskytnuto elektronické zařízení k identifikaci jako jsou čipy,
transpondéry nebo GPS trackery k určení pozice, jsou všichni závodníci povinni ho nosit stejně jako
identifikační čísla podle článku 1.3.073.
Poznámka
Pro světový pohár 2017-2018 Telenet UCI bude pravděpodobně u kategorie Muži a Ženy provedena změna
technologie transpondérů na systém GPS tracker

Finanční povinnosti UCI pro cyklokros
Zvýšení cen pro kategorii Ženy za celkové pořadí ve světovém poháru UCI
Zvýšení cen pro všechny kategorie při mistrovství světa
(viz příloha UCI Financial obligations cyclo-cross 2017-201820170628)
Návrhy změn ke schválení pro Řídící výbor UCI v září 2017
1) Kategorie Juniorky (17-18 let) bude zařazena jako samostatný závod počínaje mistrovstvím světa
v cyklokrosu 2020 za předpokladu, že se bude MS konat v Evropě. Důvod: absolutní rovnost Ženy / Muži
v programu mistrovství.
2) Vyřazení kategorie 30-34 let z mistrovství světa UCI masters počínaje mistrovstvím v prosinci 2018.
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