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5. OSA CYCLO-CROSSI SÕIDUD
I peatükk CYCLO-CROSSI VÕISTLUSED
§ 1 Üldeeskirjad
5.1.001

Osalemine
Välja arvatud juhul, kui seenioride võistlusklassi puhu on sätestatud teisiti,
registreeritakse rattur kogu hooaja vältel võistlusel sellesse võistlusklassi,
millesse ta kuulub järgmise kalendriaasta 1. jaanuaril.
Alla 23-aastased mehed
Isegi kui alla 23-aastaste meeste võistlusklassi jaoks korraldatakse eraldi
võistlus, võivad nad osaleda meeste eliitklassi võistlusel, välja arvatud UCI
maailmameistrivõistlustel, UCI maailmakarikasarja etappidel (kui nende
raames toimuvad eraldi alla 23-aastaste meeste klassi võistlused) ja riiklike
alaliitude vastava otsuse korral riigi meistrivõistlustel.
Naised
Naisjuuniorid ja naiste eliitklassi ratturid osalevad samadel võistlustel.
Seeniorid
Seenioride maailmameistrivõistlustel võivad osaleda kõik seenioride
võistlusklassi litsentsi omavad ratturid, välja arvatud:
1) need, kes on osalenud jooksval hooajal UCI maailmameistrivõistlustel,
kontinentide meistrivõistlustel või UCI maailmakarikasarja etappidel;
2) need, kes on olnud jooksval hooajal UCIs registreeritud meeskonna
liikmed;
3) jooksval hooajal ratturid, kelle nimi on esinenud pärast Euroopa
meistrivõistlusi avaldatud UCI individuaalses cyclo-crossi
paremusjärjestuses.
(teksti muudetud 01.09.1999, 01.09.2004, 01.09.2006, 01.09.2008)

5.1.002

Rattur, kes kuulub UCI cyclo-crossi paremusjärjestuses esimese viiekümne
hulka, ei tohi osaleda meistrivõistlustel, mis toimuvad teises riigis kui see, kus
asub tema alaliit.
(tekst vastu võetud 1.09.2004)

5.1.003
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Võistluse programm – tehniline juhend
Võistluse programm – tehniline juhend peab olema koostatud inglise või
prantsuse keeles ja kohalikus ametlikus keeles (keeltes) ning peab sisaldama
vähemalt järgmist teavet:
– antud võistluse reeglid;
– võistluse ajakava;
– auhindade nimekiri;
– detailne raja kirjeldus ja kaart, kuhu on märgitud raja pikkus ja profiil, start
ja finiš, boksiala ja takistused;
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– sekretariaadi, akrediteeringute väljastamise punkti, pressiruumi ja
dopingukontrolli asukoht;
– ajavõtu- ja vajaduse korral fotofiniši seadmed;
– politseitöö, turvategevuse ja esmaabi korraldamine.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2008)
5.1.004

Kalender
Rahvusvahelised cyclo-crossi võistlused on kantud rahvusvahelisse kalendrisse
vastavalt järgmisele liigitusele:
– UCI maailmameistrivõistlused (CM)
– UCI cyclo-crossi maailmakarikasari (WC)
– seenioride maailmameistrivõistlused (WMC)
– kontinentide meistrivõistlused (CC)
– 1. klassi võistlused (C1)
– 2. klassi võistlused (C2)
– 1. klassi naistesõidud (C1W)
– 2. klassi naistesõidud (C2W)
– alla 23-aastaste meeste sõidud (CMU)
– meesjuunioride sõidud (CMJ)
Võistluste liigitamist teostab igal aastal UCI korralduskomitee.
Võistlus liigitatakse 1. klassi võistluseks vaid juhul, kui eelmisel hooajal startis
sellel võistlusel vähemalt kümme välismaist, viiest erinevast rahvusest ratturit.
Et registreerida võistlust 1. klassi võistlusena, peab korraldaja korraldama ka
1. klassi naistesõidu. Ühel võistlusel ei tohi olla eri klasside sõite.
Uue võistluse saab lisada rahvusvahelisse kalendrisse vaid 2. klassis.
(artikkel vastu võetud 1.09.2006, teksti muudetud 1.09.2008, 1.07.2011)

5.1.005

Võistluse toimumiskuupäeva kaitsmine
UCI maailmameistrivõistlused
UCI maailmameistrivõistluste toimumise ajal ei tohi korraldada ühtki teist
rahvusvahelist cyclo-crossi võistlust.
UCI maailmakarikasari
UCI maailmakarikasarja etapi toimumise päeval ei tohi korraldada ühtki
1. klassi võistlust.
Ilma UCI eelneva nõusolekuta ei tohi korraldada ühtki 1. klassi võistlust ka
UCI maailmakarikasarja etapi toimumise päevale eelneval ja järgneval päeval.
UCI maailmakarikasarja etapi toimumise päeval ei tohi samas riigis korraldada
ühtki 2. klassi võistlust.
Klass 1
1. klassi võistluse toimumise päeval ei tohi korraldada samas riigis (Euroopas)
või samas piirkonnas (Ameerika Ühendriikides) ühtki 2. klassi võistlust.
(artikkel vastu võetud 1.09.2006, teksti muudetud 1.09.2008, 1.07.2011)
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5.1.006

Tehniline delegaat
UCI maailmameistrivõistlustel, UCI maailmakarikasarja etappidel ja
kontinentide meistrivõistlustel määrab tehnilise delegaadi UCI.
Ilma et see piiraks korraldaja vastutust, vaatab tehniline delegaat üle võistluse
tehnilised ettevalmistused ning on vahelüliks suhtluses UCI peakorteriga.
(artikkel vastu võetud 1.09.2006, teksti muudetud 1.07.2010, 1.07.2011)

5.1.007

Võistluse toimumise korral uues võistluspaigas peab tehniline delegaat
kontrollima võistluspaika piisavalt aegsasti, et teha vajalikud mõõtmised.
Kontrolli käigus vaadatakse üle rada, rajatised ja turvalisus ning määratakse
kindlaks paarisboksiala. Tehniline delegaat kohtub korraldajaga ja koostab
ülevaatuse kohta viivitamata aruande, mis esitatakse UCI cyclo-crossi
koordinaatorile.
Tehniline delegaat peab olema võistluspaigal enne esimest ametlikku
treeningut ning ta peab vaatama koos korraldaja ja peakohtunikuga
võistluskoha ja raja üle. Tehniline delegaat kooskõlastab võistluse tehnilisi
ettevalmistusi ja tagab ülevaatuse kohta koostatud aruandes esitatud soovituste
rakendamise. Tehniline delegaat peab heaks kiitma lõpliku raja ja selle mis
tahes muudatused. Kui tehnilist delegaati ei tule vastavalt artiklile 5.1.006
määrata, kannab nimetatud heakskiitmise eest hoolt peakohtunik.
Tehniline delegaat osaleb võistkondade mänedžeride koosolekutel.
(artikkel vastu võetud 1.09.2006, teksti muudetud 1.09.2008)

5.1.008

Turvalisus
Finišiala peab olema kaitstud piiretega vähemalt 100 meetrit enne ja 50 meetrit
pärast finišijoont. Sellesse alasse on lubatud vaid korraldajad, ratturid,
parameedikud, võistkondade mänedžerid ja akrediteeritud ajakirjanikud.
Korraldaja peab kontrollima rangelt pääsu sellesse alasse.
Kõrvuti asetsevad rajaosad, kus ratturid sõidavad mõlemas suunas, tuleb
eraldada teineteisest turvavõrguga, mille silm ei tohi olla suurem kui 1cm x
1cm.
Võistlustel, kuhu on oodata rohkearvuliselt pealtvaatajaid, tuleb moodustada
raja ja pealtvaatajate vahele turvavöönd, mis vastab järgmisele skeemile:
VÖÖND B = PEALTVAATAJAD
VÖÖND A = TURVAVÖÖND
RADA
VÖÖND A = TURVAVÖÖND
VÖÖND B = PEALTVAATAJAD
Vööndi A laius peab olema vähemalt 75cm.
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Keelatud on kasutada raja ääres selliseid ohtlikke piirdeid nagu (okas)traataedu
ja metallvarbasid (sealhulgas reklaamide ülesriputamiseks). Rada tuleb juhtida
kõrvale mis tahes objektist, mis võib osutuda ratturite jaoks ohtlikuks.
Viis minutit enne starti ei tohi rajal sõita ükski isik peale võistlusel osalejate.
Korraldaja peab tagama pealtvaatajatele vähemalt neli rajaületuskohta. Igas
rajaületuskohas peab olema kaks ühesuunalist teerada. Rajaületuskohta peab
valvama mõlemal raja poolel julgestaja.
Võistluse korraldaja peab tagama piisaval arvul julgestajaid, et kanda hoolt
ratturite ja pealtvaatajate ohutuse eest nii võistluse kui ka ametlike treeningute
ajal.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2008, 1.07.2011)
5.1.008

Esmaabi
Kõikidel võistlustel peab olema kohal vähemalt üks kiirabiauto ja püstitada
tuleb esmaabipunkt.
Igal võistlusel peab viibima kohal vähemalt üks arst ja vähemalt neli inimest,
kellel on õigus anda asjaomase riigi seaduste kohaselt esmaabi.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2008)

5.1.009

Täispuhutavad kaared
Keelatud on kasutada täispuhutavaid kaari, mis ulatuvad risti üle raja.
(artikkel vastu võetud 1.02.2007, teksti muudetud 1.09.2008)

5.1.010

Rajatised
Kohtunik peab asuma finišis katusega kaetud alal, mis paikneb eelistatavalt
rajast vasakul.
Korraldaja varustab kohtunikekogu vähemalt nelja raadiosaatjaga. Nende
raadiosaatjate üks kanal peab olema eraldatud üksnes kohtunike omavaheliseks
suhtluseks, teise kanali vahendusel peab olema võimalik võtta ühendust
korraldajaga.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004)

5.1.011

5.1.012
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Korraldaja peab tagama ratturitele sooja ruumi, sooja ja külma veega dušid ja
võimaluse puhastada veega oma varustust. Vastavad rajatised ei tohi asuda
finišist kaugemal kui 2km.
Rada
Cyclo-crossi rada koosneb maanteedest ning põllu- ja metsateedest, mille
vaheldumine tagab võidusõidul erinevad kiirused ja võimaldab ratturitel pärast
raskeid rajaosi kosuda.
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[teine lõik kehtetuks tunnistatud 1.08.2000]
5.1.013

Rada peab olema kasutamiskõlbulik kõigis oludes, olenemata
ilmastikutingimustest.
Vältida tuleks savist, kergesti üleujutatavat ja põllumajanduslikku maad.

5.1.014

Ühel rajal võib korraldada samal päeval kuni viis võistlust.
(teksti muudetud 1.09.2004)

5.1.015

Korraldaja peab astuma samme, et vältida raja kahjustamist pealtvaatajate
poolt.
Korraldaja peab kontrollima enne iga võistluse algust raja seisundit ja tegema
vajalikud parandused.
UCI maailmameistrivõistlustel, UCI maailmakarikasarja etappidel,
kontinentide meistrivõistlustel ja riikide meistrivõistlustel tuleb kergesti
kahjustuvates rajalõikudes luua paralleelne kõrvalrada.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.07.2009. 1.07.2010)

5.1.016

(viimane lõik viidud 1.09.2008 üle artiklisse 5.1.008)

5.1.017

Rada peab moodustama suletud ringi pikkusega minimaalselt 2,5km ja
maksimaalselt 3,5km, millest vähemalt 90% peab olema sõidetav.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004)

5.1.018

Rada peab olema kõikjal vähemalt 3m lai ning mõlemalt poolt selgelt
tähistatud ja kaitstud.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004, 1.09.2008)

5.1.019

Stardikoridor
Startijatele nähakse ette piiretega tähistatud kogunemisala (stardikoridor) (vt
lisa 1).
Stardijoone suhtes täisnurga all märgitakse maha kaheksa stardirada, mille
laius on 75cm ja pikkus 10m, et hõlbustada ratturitel moodustada
stardijärjekorda (vt lisa 1).
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004, 1.09.2006, 1.07.2010)

5.1.020
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Stardisirge
Stardisirge peab asuma kindlal maal, eelistatavalt pinnatud teel. See peab
olema vähemalt 200m pikk ja vähemalt 6m lai. Stardisirge peab olema
võimalikult sirge ja see tohi sisaldada ühtki langust. Esimene stardisirgele
järgnev raja kitsenemine või takistus ei tohi olla järsk, ratturitel peab olema
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võimalik seda rajaosa kergesti läbida. Esimene kurv peab olema suurem kui
90 kraadi. Stardiplagu peab olema püstitatud stardijoone kohale maast
vähemalt 2,5m kõrgusele ja peab ulatuma risti üle kogu stardikoridori.
(teksti muudetud 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2006, 1.09.2008)
5.1.021

Finišisirge
Finišisirge peab olema sirge vähemalt 100m ulatuses. See peab olema UCI
maailmameistrivõitlustel, UCI maailmakarikasarja etappidel, kontinentide
meistrivõistlustel ja 1. klassi võistlustel vähemalt 6m lai ja muudel võistlustel
vähemalt 4m lai. Finišisirge peab kulgema tasasel maal või ülesmäge.
Finišiplagu peab olema püstitatud finišijoone kohale maast vähemalt 2,5m
kõrgusele ja peab ulatuma risti üle kogu finišikoridori.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2006, 1.09.2008, 107.2010)

5.1.022

Takistused
Stardi- ja finišisirgel ei tohi olla takistusi.
(teksti muudetud 1.09.2004)

5.1.023

Rajal ei tohi olla rohkem kui kuus inimese poolt rajatud takistust. Takistus
tähendab mis tahes raja osa, mis eeldab (ent ilmtingimata ei nõua) sadulast
maha tulemist.
Ühena sellistest takistustest tuleb käsitada artiklis 5.1.024 kirjeldatud
tõketelõiku.
Takistuse pikkus ei tohi ületada 80m ja kõrgus 40cm. Takistuste kogupikkus ei
tohi ületada 10% raja kogupikkusest.
Kunstlikud liivaugud peavad olema minimaalselt 40m ja maksimaalselt 80m
pikad ning vähemalt 6m laiad. Liivaaugud peavad paiknema raja sirges osas
ning sinna sisenemise ja sealt väljumise koht peab asuma tasasel maal.
Laskumised mööda treppe ei ole lubatud.
(teksti muudetud 1.08.2000, 1.09.2004, 1.07.2009, 1.07.2010, 1.07.2011)

5.1.024

Rada võib sisaldada üht tõketelõiku. See lõik peab koosnema kahest tõkkest,
mis on asetatud teineteisest vähemalt 4m, ent mitte rohkem kui 6m kaugusele.
Tõkked peavad olema kogu ulatuses stabiilsed, neil ei tohi olla teravaid servi ja
nad ei tohi olla valmistatud metallist. Nad peavad olema 40cm kõrgused ja
ulatuma risti üle kogu raja.
Raja erakordse libeduse korral tuleb tõkete osa kõrvaldada, kui peakohtunik
teeb koos korraldajaga vastava otsuse, mille langetamisse kaasatakse ka UCI
tehniline delegaat või cyclo-crossi koordinaator, kui nimetatud isikud peaksid
võistluspaigas viibima.

E0711
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(teksti muudetud 1.08.2000, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2008, 1.07.2010,
1.07.2011)
5.1.025

Rada võib kulgeda üle sildade ja purrete, kui need on vähemalt 3m laiad ja
nende mõlemas servas asuvad kaitsepiirded. Sillad ja purded kaetakse
libisemisvastase kattega (mattide või libisemisvastase värviga).
Peale selle tuleb pealtvaatajate jaoks rajada eraldi purre.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004)

5.1.026

Boksialad
Boksiala on raja osa, kus ratturid saavad vahetada oma sõiduki rattaid või
sõidukeid endid.
(teksti muudetud 1.09.2004)

5.1.027

Boksialad peavad asuma raja sirges osas ja seal ei tohi olla mingeid takistusi.
Nad peavad paiknema kohas, kus ratturite sõidukiirus ei ole suur, välja arvatud
kruusakattega rajaosades ja laskumistel.
(teksti muudetud 1.09.2004)

5.1.028

UCI maailmameistrivõistlustel, UCI maalimakarikasarja etappidel,
kontinentide meistrivõistlustel, riikide meistrivõistlustel ja 1. klassi võistlustel
on kohustuslikud paarisboksialad (vt lisa 2).
Juhul kui rada ei ole võimalik kujundada nii, et saaks rajada artikli 5.1.029
kohased paarisboksialad, võib võistluse läbi viia vaid siis, kui cyclo-crossi
komisjon on andnud eelneva nõusoleku rajada kaks eraldi boksiala (vt lisa 3).
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.07.2010)

5.1.029

Paarisboksialad tuleb rajada kohta, kus kaks rajalõiku on piisavalt lähestikku ja
kus järjestikused boksid saab rajada rajast enam-vähem samale kaugusele.
(teksti muudetud 1.09.2004)

5.1.030

UCI maailmameistrivõistlustel määrab paarisboksialade asukoha kindlaks UCI
tehniline delegaat.
(tekst vastu võetud 1.09.2004)

5.1.031

Artikliga 5.1.028 reguleerimata võistlustel peab korraldaja rajama rajast
sobilikule kaugusele paarisboksialad või kaks eraldi boksiala.
(teksti muudetud 1.09.2004)

5.1.032
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Võistlusrada ja boksirada peavad olema eraldatud teineteisest kogu boksiala
ulatuses piirete ja eralduslindiga.
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Võistlusraja ja boksiraja eraldamise algus ja lõpp peavad olema tähistatud
selgelt kollase lipuga.
(teksti muudetud 1.08.2000, 1.09.2004)
5.1.033

Boksiala kõrval eraldatakse rattureid abistavate mehhaanikute ja nende
varustuse tarvis vähemalt 2m laiune vöönd.
(teksti muudetud 1.08.2000, 1.02.2007, 26.06.2007)

5.1.034

Paarisboksialadel tuleb tagada ratturitele varustuse puhastamiseks veevarustus.
Eraldi boksialade puhul peab veevarustus olema tagatud bokside vahetus
läheduses, et mehhaanikud ei peaks ületama selleni jõudmiseks võistlusrada.
Kui kohale on toodud veemahuti või tagatud ühendused kõrgsurvepesurite
jaoks, peavad need olema vabalt kättesaadavad.
UCI maailmameistrivõistlustel ja UCI maailmakarikasarja etappidel peab
korraldaja tagama boksialal kaheksa kõrgsurvepesurit.
(teksti muudetud 1.09.2008, 1.09.2004)

5.1.035

Boksid
UCI maailmameistrivõistlustel, UCI maailmakarikasarja etappidel ja
kontinentide meistrivõistlustel peavad boksiread olema vähemalt 70m
pikkused.
Boksiraja äärde tuleb rajada 15 piiretega eraldatud boksi, mille laius on
vähemalt 4m (vt lisa 2).
1. klassi võistlustel peavad boksiread olema vähemalt 70m pikkused ja
mahutama vähemalt 12 boksi.
Iga ratturi kohta lubatakse boksi vaid kaks akrediteeritud abilist.
(teksti muudetud 1.08.2000, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.02.2007. 1.07.2010)

5.1.036
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Bokside jaotamine
UCI maailmameistrivõistlustel, UCI maailmakarikasarja etappidel ja
kontinentide meistrivõistlustel jaotatakse boksid meeskondade mänedžeride
koosolekul alljärgnevalt:
1) eraldi iga võistlusklassi jaoks, lähtuvalt jooksval hooajal viimati avaldatud
UCI cyclo-crossi asjaomase võistlusklassi paremusjärjestusest (või eelmise
hooaja viimasest paremusjärjestust, kui jooksva hooaja paremusjärjestust ei
ole veel avaldatud);
2) bokside jaotamine meeskondadele, kes ei ole esindatud asjaomases
paremusjärjestuses, toimub loosi teel;
3) meeskondade juhid valivad seejärel sel viisil kindlaks määratud järjekorras
soovitud boksi.
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(teksti muudetud 1.09.2009, 1.09.2005, 1.09.2008, 1.07.2009, 1.07.2010)
5.1.037

[artikkel kehtetuks tunnistatud 1.09.2008]

5.1.038

Varustuse väljavahetamine
Rattur võib kasutada boksirada vaid selleks, et vahetada oma sõiduvahendit või
selle ratast.
Sooja ilma korral (üle +20°C) võib kohtunikekogu teha otsuse lubada
boksirajal toitlustamist. Sellele vaatamata ei ole toitlustamine lubatud kahe
esimese ja kahe viimase ringi ajal.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.07.2010)

5.1.039

Varustuse väljavahetamine peab toimuma boksiala piires ja ühe koha peal.
[teine lõik kehtetuks tunnistatud 1.09.2005]
Rattur, kes on boksiala lõpust möödunud, peab jätkama sõiduvahendi või selle
ratta vahetamiseks võistlust kuni järgmise boksialani. Rattur, kes sõidab veel
võistlusrajal, võib siseneda boksirajale, tingimusel et ta kasutab
tagasipöördumisel võistlusrada ja ei takista boksiraja algusesse suundumisel
teisi rattureid.
(teksti muudetud 1.08.2000, 1.09.2003, 1.09.2004)

5.1.040

Sõiduvahendi või selle ratta vahetamine ratturite vahel ei ole lubatud.

5.1.041

Abilised
Igal ratturil võib olla kaasas parameedik ja kaks mehhaanikut.
Korraldaja peab andma parameedikule ja mehhaanikutele tasuta
akrediteeringu, mis võimaldab neile pääsu võistluspaiga nendesse osadesse,
kuhu neil on oma ameti tõttu õigus pääseda.
Akrediteeringute jaotamine peab toimuma väljaspool võistlusrada selgelt
tähistatud kohas.
(artikkel kehtestatud 26.06.2007)

§2 Võistluste kord
5.1.042

Stardijärjekord
Ratturid kogunevad artiklis 5.1.019 määratletud stardikoridori vähemalt
10 minutit enne starti.
Ratturid peavad toetama starti oodates vähemalt ühe jala vastu maad või
kandma karistust, millega nad saadetakse oma stardirea lõppu.
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(teksti muudetud 1.10.2002, 1.09.2008)
5.1.043

Võistluste stardijärjekord on järgmine:
A. UCI maailmameistrivõistlused ja UCI maailmakarikasarja etapid:
Meeste eliitklass ja naised
1. Vastavalt jooksva hooaja viimati avaldatud UCI cyclo-crossi
individuaalsele paremusjärjestusele (või eelmise hooaja viimasele
paremusjärjestusele, kui jooksva hooaja paremusjärjestust ei ole veel
avaldatud).
2. Ratturid, kelle nime paremusjärjestuses ei esine: riikide kaupa
rotatsiooni põhimõttel.*
Alla 23-aastased mehed ja meesjuuniorid
1. Jooksva hooaja viimati avaldatud UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja
paremusjärjestuse 16 esimest ratturit (ei kohaldata hooaja esimese UCI
maailmakarikasarja etapi puhul).
2. Vastavalt jooksva hooaja viimati avaldatud UCI cyclo-crossi
individuaalsele paremusjärjestusele (või eelmise hooaja viimasele
paremusjärjestusele, kui jooksva hooaja paremusjärjestust ei ole veel
avaldatud).
3. Ratturid, kelle nime paremusjärjestuses ei esine: riikide kaupa
rotatsiooni põhimõttel.*
4. UCI maailmakarikasarja etappidel asetuvad korraldajamaa rahvusliku
alaliidu B-meeskonna ratturid, kelle osalemine on lubatud vastavalt
artikli 5.3.006 kolmandale lõigule, stardijärjekorra lõppu järjestuses,
mille on rahvuslik alaliit võistlejate kinnitamisel paika pannud.
B. Kontinentide meistrivõistlused:
Meeste eliitklass (väljaspool Euroopat), naised, alla 23-aastased mehed ja
meesjuuniorid
1. Vastavalt jooksva hooaja viimati avaldatud UCI cyclo-crossi
individuaalsele paremusjärjestusele.
2. Ratturid, kelle nime paremusjärjestuses ei esine: riikide kaupa
rotatsiooni põhimõttel.*
C. Muud võistlused:
Meeste eliitklass, naised, alla 23-aastased mehed ja meesjuuniorid
1. Vastavalt jooksva hooaja viimati avaldatud UCI cyclo-crossi
individuaalsele paremusjärjestusele (või eelmise hooaja viimasele
paremusjärjestusele, kui jooksva hooaja paremusjärjestust ei ole veel
avaldatud).
2. Ratturid, kelle nime paremusjärjestuses ei esine: loosi teel.
* Ratturite puhul, kelle nime UCI paremusjärjestuses ei esine, paneb
meeskonnasisese stardijärjekorra paika rahvuslik alaliit võistlejate
kinnitamisel. Ratturite stardipositsioonid määratakse kindlaks riikide kaupa,
võttes aluseks eelmisest maailmakarikasarja hooajast pärit asjaomase
võistlusklassi riikidepõhise paremusjärjestuse.

E0711
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Alaliidud, mille nimi ei esine eespool nimetatud riikidepõhises
paremusjärjestuses, asetuvad sama rotatsiooni põhimõttel stardijärjekorra
lõppu järjestuses, mis määratakse kindlaks loosi teel.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.10.2002, 1.09.2003, 1.02.2007, 26.06.2007,
1.09.2008, 1.07.2009, 1.07.2010)
5.1.044

[artikkel kehtetuks tunnistatud 1.09.2008]

5.1.045

[artikkel kehtetuks tunnistatud 1.09.2008]

5.1.046

Võistlusnumbrite jaotamine
UCI maailmameistrivõistlustel ja UCI maailmakarikasarja etappidel jaotatakse
võistlusnumbreid alljärgnevalt:
– võistlusnumbrid number ühest edasi eraldatakse riigile, mille esindaja on
tulnud eelmisel hooajal maailmameistriks;
– võistlusnumber 1 eraldatakse vaid asjaomase võistlusklassi valitsevale
maailmameistrile;
– ülejäänud võistlusnumbrid eraldataks riikidele vastavalt nende kohale UCI
maailmameistrivõistluste eelmise hooaja paremusjärjestuses;
– riikidele, mis ei esine UCI maailmameistrivõistluste eelmise hooaja
paremusjärjestuses või mis ei ole eelmisel hooajal UCI
maailmameistrivõistlustel osalenud, eraldab kohtunikekogu võistlusnumbrid
loosi teel.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2006, 1.09.2008)

5.1.047

Valestart
Ratturid, kes põhjustavad valestardi, kõrvaldatakse võistluselt.
Valestardi korral toimub uus kogunemine ja reastumine.
(teksti muudetud 1.09.2006)

5.1.048

Võistluse kestus
Võistlus peab kestma võimalikult täpselt:
– 40 minutit naiste puhul,
– 40 minutit meesjuunioride puhul,
– 50 minutit alla 23-aastaste meeste puhul,
– 60 minutit meeste eliitklassi puhul ja võistluste puhul, millel osalevad koos
nii meeste eliitklassi ratturid kui ka alla 23-aastased mehed.
UCI maailmameistrivõistlustel ja UCI maailmakarikasarja etappidel kestab
meeste eliitklassi võistlus 60–70 minutit.
(teksti muudetud 1.09.2001, 1.09.2006)

5.1.049

E0711

Viimane ring
Võidusõidu viimase ringi algusest antakse teada kellahelinaga.
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(teksti muudetud 1.09.2006)
5.1.050

Paremusjärjestus
Kõiki rattureid, kes ületavad pärast võitjat finišijoone, peetakse võistluse
lõpetanuiks ja neile määratakse vastavalt lõppjärjestusele koht
paremusjärjestuses.
Rattur, kes võistluse katkestab, peab lahkuma viivitamata rajalt ja jääb ilma
õigusest ületada finišijoon. Tulemustetabelisse märgitakse tema nime taha „ei
lõpetanud” ja punkte talle toimunud võistluse eest ei anta.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2008, 1.07.2010)

5.1.051

Ringiga kinni püütud ratturid peavad lõpetama ringi, mille jooksul neist
mööduti, ja lahkuma võistluselt, kasutades selleks väljapääsu, mis paikneb
enne finišisirget või 80%- reegli kohaldamise korral artiklis 5.1.052 kirjeldatud
80%-koridori. Ratturid kantakse tulemustetabelisse võistluselt kõrvaldamise
järjekorras, lisades ka läbimata jäänud ringide arv.
(teksti muudetud 1.09.1998, 1.09.2004, 1.09.2008, 1.07.2010)

5.1.052

Otsuse 80%-reegli kohaldamise kohta teeb peakohtunik pärast konsulteerimist
korraldajaga. Kõik ratturid, kelle ringi läbimise aeg on võistluste liidri esimese
ringi ajast 80% aeglasem, kõrvaldatakse võistluselt. Rattur väljub oma ringi
lõppedes võistlusest selleks ette nähtud koridori kaudu (nn 80%-koridor), välja
arvatud juhul kui ratturil on käsil viimane ring. UCI maailmameistrivõistlustel
ja UCI maailmakarikasarja etappidel on 80%-reegli kohaldamine kohustuslik.
(teksti muudetud 1.07.2010, 1.07.2011)

5.1.053

UCI maailmameistrivõistlustel koostatakse paremusjärjestus riikide arvestuses,
liites iga riigi kolme esimese ratturi kohad. Riigid, millest finišeerib vaid kaks
ratturit, reastatakse paremusjärjestuses pärast kolme ratturiga riike. Riigid,
millest finišeerib üks rattur, reastatakse paremusjärjestuses pärast kahe
ratturiga riike. Kui selles paremusjärjestuses peaks tekkima võrdne punktiseis,
saab otsustavaks rattur, kellel on lõppjärjestuses kõrgeim koht.
(teksti muudetud 1.09.03, 1.07.2010)

5.1.054

Auhinnatseremoonia
Auhinnatseremoonia peab toimuma kohe pärast viimase ratturi finišeerimist ja
ei tohi kesta kauem kui 10 minutit.

5.1.055

Auhinnatseremoonial osalejatel on lubatud kanda lisariietust.

5.1.056

E0711

Tulemused
Võistluste peakohtunik on kohustatud saatma e-kirja või selle puudumisel faksi
teel võistluse täielikud tulemused viivitamata UCI peakorterisse. Kõik
rahvuslikud alaliidud peavad teavitama UCId kohe igast tõsiasjast või otsusest,
mis tooks kaasa muudatuse ratturile antud punktides.
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Nende kohustuste täitmatajätmise korral võib UCI korralduskomitee määrata
asjaomasele võistlusele madalama klassi või jätta selle maailma või kontinendi
kalendrist välja, ilma et see piiraks ette nähtud karistuste kohaldamist.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2005, 1.09.2006, 1.09.2008)
5.1.057

5.1.058

Korraldajamaa rahvuslik alaliit teavitab UCId võimalikult kiiresti mis tahes
muudatustest korraldaja esitatud tulemustes.
Võistluse ärajätmine
Keeruliste ilmastikuolude (nt tugeva tuule, tiheda lumesaju, rohkem kui
15 miinuskraadi) korral võib võistluse peakohtunik teha pärast konsulteerimist
UCI tehnilise delegaadiga (kui see peaks vajalik olema) ja korraldajaga otsuse
võistlus ära jätta.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004)

5.1.059

Teabevahetus võidusõidu ajal
Raadiosaatjate ja teiste sidevahendite kasutamine suhtlemiseks ratturitega on
keelatud.
(tekst vastu võetud 1.09.2004)
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II peatükk UCI CYCLO-CROSSI PAREMUSJÄRJESTUS
5.2.001

UCI koostab iga-aastase individuaalse paremusjärjestuse ratturitest, kes
osalevad rahvusvahelistel cyclo-crossi võistlustel:
– meeste eliitklassi ratturite ja alla 23-aastaste meeste ühise paremusjärjestuse;
– naiste paremusjärjestuse;
– meesjuunioride paremusjärjestuse.
Seda paremusjärjestust nimetatakse UCI cyclo-crossi paremusjärjestuseks.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2008)

5.2.002

UCI cyclo-crossi paremusjärjestus on UCI ainuomand.
(teksti muudetud 1.09.2004)

5.2.003

UCI cyclo-crossi paremusjärjestus koostatakse alljärgnevalt:
Meeste eliitklass/U-23 ja naised
UCI cyclo-crossi paremusjärjestus koostatakse üheks aastaks, liites pärast
eelmise paremusjärjestuse koostamist saadud punktid. Ülejäänud punkte, mille
rattur on saanud rahvusvahelistel cyclo-crossi võistlustel enne kõnealust päeva,
ei võeta arvesse. Uus paremusjärjestus jõustub selle avaldamise päeval ja
kehtib kuni järgmise paremusjärjestuse avaldamiseni.
Meesjuuniorid
UCI cyclo-crossi meesjuunioride paremusjärjestuse koostamiseks liidetakse
punktid, mille rattur on saanud rahvusvahelistel cyclo-crossi võistlustel
ajavahemikus 1. september kuni 28. või 29. veebruar.
Juhul, kui ratturid asetuvad paremusjärjestuses samale kohale, saab otsustavaks
nende koht hooaja kõige hiljutisemas paremusjärjestuses, mille koostamisel on
võetud arvesse üksnes kohti, mille eest on teenitud UCI punkte, ja võistlusi
alljärgnevas järjekorras:
1) UCI maailmameistrivõistlused,
2) UCI maailmakarikasarja etapid,
3) kontinentide meistrivõistlused,
4) riikide meistrivõistlused,
5) 1. klassi võistlused,
6) 2. klassi võistlused,
7) alla 23-aastaste meeste ja meesjuunioride klassi võistlused.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2005, 1.09.2006, 1.09.2008, 1.07.2011)

5.2.004

E0711

Võistlused on liigitatud 16 kategooriasse vastavalt antavate punktide arvule:
a) UCI maalimameistrivõistlused meeste eliitklassile ja UCI
maailmameistrivõistlused naistele,
b) UCI maailmameistrivõistlused alla 23-aastastele meestele,
c) UCI maailmameistrivõistlused meesjuunioridele,

CYCLO-CROSSI SÕIDUD

14

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

UCI maailmakarikasarja etapid meeste eliitklassile ja naistele,
UCI maailmakarikasarja etapid alla 23-aastastele meestele,
UCI maailmakarikasarja etapid meesjuunioridele,
kontinentide meistrivõistlused meeste eliitklassile (v.a Euroopas) ja
naistele,
kontinentide meistrivõistlused alla 23-aastastele meestele,
kontinentide meistrivõistlused meesjuunioridele,
riikide meistrivõistlused meeste eliitklassile ja naistele,
riikide meistrivõistlused alla 23-aastastele meestele,
riikide meistrivõistlused meesjuunioridele,
1. klassi võistlused eliitklassi meestele ja naistele,
2. klassi võistlused eliitklassi meestele ja naistele,
võistlused alla 23-aastaste klassi meestele (kui meeste eliitklassi jaoks on
eraldi võistlus),
võistlused meesjuunioride klassile.

(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2006, 1.09.2008,
1.07.2011)
5.2.005

Võistlused liigitab artikli 5.2.004 punktides d–i ja m–p määratletud
kategooriatesse kord aastas UCI korralduskomitee.
(teksti muudetud 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2006, 1.09.2008, 1.07.2011)

5.2.006

Igal võistlusel antavate punktide arv on toodud selle peatüki lisas.
Alljärgnevatesse kategooriatesse kuuluvate võistluste puhul võetakse arvesse
vaid iga ratturi parimaid tulemusi:
– 1. klassi võistlustel iga ratturi kuut parimat tulemust,
– 2. klassi võistlustel iga ratturi viit parimat tulemust,
– meesjuunioride klassi võistlustel iga ratturi kuut parimat tulemust.
(teksti muudetud 1.08.2000, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2005, 1.09.2006,
1.09.2008, 1.07.2009, 1.07.2011)

5.2.007

[artikkel kehtetuks tunnistatud 1.09.2008]

5.2.008

(viidud 1.09.2008 artiklisse 5.1.056)

5.2.009

UCI cyclo-crossi individuaalne paremusjärjestus koostatakse pärast igat UCI
maailmakarikasarja, kõiki UCI maailmameistrivõistlusi, riikide meistrivõistlusi
ja kontinentaalseid meistrivõistlusi ning hooaja lõpus (veebruari lõpus). See
võetakse aluseks artiklis 5.1.043 nimetatud rahvusvahelistel võistlustel ratturite
stardijärjekorra määramisel.
(teksti muudetud 1.09.1998, 1.09.2004, 1.09.2005, 1.09.2008, 1.07.2010)

5.2.010

E0711

Samal aja kui koostatakse UCI cyclo-crossi meeste eliitklassi riikidepõhine
paremusjärjestus, koostatakse UCI cyclo-crossi riikidepõhine paremusjärjestus
naiste, UCI cyclo-crossi riikidepõhine paremusjärjestus alla 23-aastaste meeste
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ja UCI cyclo-crossi riikidepõhine paremusjärjestus meesjuunioride kohta, liites
iga riigi kolme parima järjestusega ratturi punktid.
(teksti muudetud 1.09.1998, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2005, 1.09.2008,
1.07.2009)
5.2.011

[artikkel kehtetuks tunnistatud 1.09.2008]

5.2.012

[artikkel kehtetuks tunnistatud 1.09.2008]

5.2.013

(artikkel üle viidud artiklisse1.3.058b)
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III peatükk UCI CYCLO-CROSSI MAAILMAKARIKASARI
5.3.001

UCI cyclo-crossi maailmakarikasari on UCI ainuomand.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004)

5.3.002

UCI cyclo-crossi maailmakarikasari toimub mitmes etapis vähemalt kuues eri
riigis. Need etapid valib igal aastal välja UCI korralduskomitee, järgides
asjaomaste taotluste esitamise korda ja cyclo-crossi maailmakarikasarja
korraldamise suuniseid.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004)

5.3.003

Võistluse nimetamisel UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja etapiks peab
korraldaja allkirjastama UCIga lepingu, millega reguleeritakse muu hulgas
raadio- ja teleülekannete õigusi, turustamisõigusi ja võidusõidu praktilist
korraldust.

5.3.004

Artikkel liidetud artikliga 5.1.005.
(teksti muudetud 1.09.2006)

5.3.005

Osalemine
UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja korraldatakse meeste eliitklassile,
naistele, alla 23-aastastele meestele ja meesjuunioridele.
Meeste eliitklassile, naistele, alla 23-aastastele meestele ja meesjuunioridele
korraldatavate UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja etappide kohta saab täpset
teavet UCI veebilehelt.
Ratturi osalemisest teatab UCI-le ratturi rahvuslik alaliit.
(teksti muudetud 1.10.2002, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2008)

5.3.006

UCI cyclo-crossi meeste eliitklassi ja naiste maailmakarikasarja etappidele
võib iga alaliit registreerida kaheksa ratturit. Peale selle võivad asjaomased
alaliidud registreerida valitseva maailmameistri ja UCI cyclo-crossi
maailmakarikasarja liidri, võttes aluseks viimase enne maailmakarikasarja
etapile registreerimise tähtaega avaldatud paremusjärjestuse.
UCI cyclo-crossi alla 23-aastaste meeste maailmakarikasarja punktiarvestusse
ei lähe meeste eliitklassi võistlustel saavutatud tulemused.
UCI cyclo-crossi alla 23-aastaste meeste ja meesjuunioride maailmakarikasarja
etappidele võib iga alaliit registreerida kuus ratturit. Peale selle võivad
asjaomased alaliidud registreerida valitseva maailmameistri ja UCI cyclocrossi maailmakarikasarja liidri, võttes aluseks viimase enne
maailmakarikasarja etapile registreerimise tähtaega avaldatud
paremusjärjestuse. Korraldajamaa rahvuslik alaliit võib registreerida nii alla
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23-aastaste meeste kui ka meesjuunioride võistlusklassis kuuest ratturist
koosneva lisameeskonna (B-meeskonna).
Vastavalt artiklile 1.3.059 peavad kõik alla 23-aastaste meeste ja
meesjuunioride võistlusklassi ratturid kandma oma rahvuskoondise vormi.
Tabel, kuhu on märgitud võistlustele registreerimise algus- ja lõppkuupäevad,
avaldatakse UCI veebilehel.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.10.2002, 1.09.2003, 1.09.2004, 26.06.2007,
1.09.2008, 1.07.2009, 1.07.2010)
5.3.007

[artikkel kehtetuks tunnistatud 1.09.20089

5.3.008

Rahvuslikud alaliidud peavad esitama UCI-le loetelu registreeritud ratturitest
hiljemalt kuus päeva enne igat UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja etappi.
Korraldajamaa alaliit peab esitama ka oma B-meeskonna ratturite loetelu.
Ilma et see piiraks artikli 13.1.070 kohaldamist, ei peeta registreerimist
kehtivaks, kui selle käigus ei ole täpsustatud hotelli, kus ratturid võistluste ajal
peatuvad.
Registreerimisega hilinemise korral peab rahvuslik alaliit maksma trahvi,
milles suurus on 150 Šveitsi franki ratturi kohta.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.09.2005, 1.09.2008,, 1.07.2009, 1.07.2010)

5.3.009

Rattur, kelle UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja etapil osalemisest on UCI-d
artikli 5.3.008 kohaselt teavitatud, ei tohi sõita samal päeval üheski
võistlusklassis ühelgi teisel cyclo-crossi võistlusel. Kui rattur peaks seda
tegema, ootab teda ees diskvalifitseerimine ja trahv, milles suurus on 500–3000
Šveitsi franki.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.10.2002, 1.09.2004, 1.09.2008)

5.3.010
5.3.011

Riietus
Artikkel üle viidud artiklisse 1.3.058b.
Auhinnatseremoonia
Auhinnatseremoonia tuleb läbi viia viie minuti jooksul pärast iga võistlusklassi
võitja finišeerimist. Autasustamisel peavad osalema võidusõidu kolm kiireimat
ja UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja üldise paremusjärjestuse liider.
(teksti muudetud 1.09.1998, 1.09.2008)

5.3.012

Pärast auhinnatseremooniat peavad võidusõidu kolm kiireimat ratturit ja
maailmakarikasarja liider suunduma korraldaja saatel pressiruumi.
(teksti muudetud 1.09.2004, 1.07.2009, 1.07.2010)
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5.3.013

Paremusjärjestus
1. Meeste eliitklass
UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja individuaalne paremusjärjestus
koostatakse meeste eliitklassis, kus iga võidusõidu esimesele viiekümnele
ratturile antakse punkte vastavalt järgmisele tabelile:
TABEL
2. Naised, alla 23-aastased mehed, meesjuuniorid
UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja individuaalsed paremusjärjestused
koostatakse eraldi naiste, alla 23-aastaste meeste ja meesjuunioride
võistlusklassis, kus iga võidusõidu esimesele kolmekümnele ratturile antakse
punkte vastavalt järgmisele tabelile:
TABEL
Ratturid, kes on teeninud võrdselt punkte, järjestatakse lähtuvalt sellest, kes on
saavutanud kõige rohkem esimesi, teisi jne kohti, kusjuures arvesse võetakse
vaid neid kohti, mille eest antakse UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja
punkte. Kui seis on endiselt võrdne, saavad otsustavaks kõige viimasel
võistlusel teenitud punktid.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2002, 1.09.2004, 1.09.2005, 1.09.2008)

5.3.014

[kehtetuks tunnistatud 1.09.2004]

5.3.015

[kehtetuks tunnistatud 1.09.2003]

5.3.016

[kehtetuks tunnistatud 1.09.2004]

5.3.017

[kehtetuks tunnistatud 1.09.2004]

5.3.018

Auhinnad
Iga võidusõidu võistlejateparemikule antavate auhindade osas langetab otsuse
UCI korralduskomitee.
Korraldaja esitab vähemalt kolm kuud enne võistlust oma rahvuslikule
alaliidule kogu auhinnafondi ulatuses panga tagatise.
Ühe või mitme auhinna väljamaksmata jätmise korral ei ole võistlusel
järgmisel hooajal õigust UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja etapi nimetusele.
(teksti muudetud 1.09.1999, 1.09.2004)

5.3.019

UCI annab välja auhinnad UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja lõpliku
individuaalse paremusjärjestuse esimesele kahekümne viiele meeste eliitklassi
ratturile ja esimesele kümnele naiste klassi ratturile mahus, mis sätestatakse
UCI finantskohustustes.
(artikkel vastu võetud 1.09.2008)
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5.3.020

[kehtetuks tunnistatud 1.09.1999]

5.3.021

[kehtetuks tunnistatud 1.09.2004]

5.3.022

Karikad
UCI annab igas võistlusklassis karika UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja
lõpliku paremusjärjestuse esimesele kolmele ratturile.
(teksti muudetud 1.09.2002, 1.09.2003, 1.09.2004, 1.09.2006, 1.09.2008)

5.3.023

Liidrisärk
UCI annab igas võistlusklassis UCI cyclo-crossi maailmakarikasarja
individuaalse paremusjärjestuse esinumbrile liidrisärgi.
Maailmakarikasarja liider on kohustatud kandma liidrisärki kõikidel UCI
cyclo-crossi maailmakarikasarja etappidel peale hooaja esimese etapi.
Liidrisärki ei ole lubatud kanda muudel võidusõitudel kui UCI cyclo-crossi
maailmakarikasarja etappidel.
(teksti muudetud 1.09.1998, 1.09.2004, 1.09.2005, 1.09.2008)

5.3.024
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