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1.OSA – JALGRATTASPORDI
ÜLDMÄÄRUSED

I
Peatükk

§1

LITSENTSI OMANIKUD
Litsentsid
Definitsioon

1.1.001

Litsents on isikut tõendav dokument, mis kinnitab, et selle omanik lubab
järgida võistlusmäärusi ja see annab õiguse osaleda jalgrattavõistlustel.

Põhimõtted
1.1.002

Isik, kes ei oma nõutavat litsentsi, ei saa osaleda jalgrattavõistlusel, mille
korraldajaks või järelvalvajaks on UCI, UCI kontinentaalsed konföderatsioonid,
UCI liikmes alaliidud või nende liikmed.
Osalemine, isiku poolt, kes ei oma nõutud litsentsi, tühistatakse, muutmata
talle määratud teisi karistusi.
(teksti muudetud 1.01.05)

1.1.003

Litsentsi peab esitama alati, kui seda nõuab selleks volitatud isik.

1.1.004

Igaüks, kes litsentsi taotleb, lubab austada UCI, UCI kontinentaalsete
konföderatsioonide ja UCI liikmesriikide alaliitude määruseid ja ta lubab
jalgrattavõistlustest osa võtta ausa mängu reeglite järgi. Isik lubab eriti lugu
pidada kohustustest, millele viidatakse punktis 1.1.023.
Alates litsentsi taotlemise ajast, tingimusel, et litsents on välja antud, on
taotleja vastutav mis tahes määruste rikkumise eest, mille ta sooritab ja ta
allub distsiplinaarüksuste kohtumõistmisele.
Määruste rikkumistel, mida nad sooritasid avalduse esitamise või litsentsi
omamise ajal, alluvad litsentsi omanikud vastavate distsiplinaarüksuste
kohtumõistmisele. Menetlused võivad alata või jätkuda ka siis, kui kohtualune
ei oma enam litsentsi.
(teksti muudetud 1.01.04; 15.10.04)

1.1.005
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Litsentsi andmine ei tähenda, et litsentsi õiguslik väljaandja tõestaks omaniku
sobivust, või et ta võtaks osa omaniku kohustustest või tema seaduste,
määruste või sätete täitmisest.

1.1.006

1. Alaliidud võivad litsentse välja anda enda kindlaks määratud kriteeriumide
järgi. Nad on kohustatud järgima, et need täidaksid siinseid kriteeriume.
Enne litsentsi väljastamist peavad litsentsi omanik ja alaliit veenduma
muuhulgas ka selles, et litsentsi omanikul on kindlustus õnnetusjuhtumiteks
ja tsiviilkohustusteks igas riigis, kus ta tegeleb jalgrattaspordi võistluste ja
treeningutega, kogu aasta vältel, milleks litsents on taotletud.
2. Isikule, kes on eksinud UCI või mõnu muu organisatsiooni anti-dopingu
reeglite vastu, ei anta välja ühtegi punktis 1.1.010 ära märgitud teenindava
personali
(peamänedžer,
võistkonna
mänedžer,
treener,
arst,
parameditsiiniline abi, mehaanik, juht, võistleja agent või mingi muu
ametitunnus, mis on litsentsile märgitud) litsentsi.
Kuigi, litsentsi võib välja anda, kui kõik kolm alljärgnevat tingimust on
täidetud:
(1) taotleja on vägivalla akti toime pannud ainult ühel korral,
(2) kõneall olev akt ei toonud kaasa 2 või enam aastast võistluskeeldu ja
(3) möödunud on vähemalt viis aastat vägivallaakti momendist ja litsentsi
taotlemise aasta algusest.
Isikule, kes on tunnistatud kohtulike seaduste järgi või mõne teise
kompetentse organi poolt süüdi, mida võib vaadelda samaväärselt eksimisega
UCI anti-dopingu reeglite vastu ja kes oli eeltoodud faktide ajal arst, ei anta
välja ühtegi punktis 1.1.010 ära märgitud teenindava personali litsentsi.
See klausel rakendub juhtumite korral alates 1st juulist 2011.
(viimati muudetud 1.07.11; 1.10.11)

1.1.007

Alaliidud võivad muuta litsentsi välja andmise tasuliseks, mille summa nad
määravad ise.

1.1.008

Litsents kehtib üks aasta, 1.jaanurist 31.detsembrini. See kehtib igas riigis, kus
on UCI liikmesriigi alaliit.

1.1.009

Litsentsi omanikul võib olla vaid ühe rahvusliku alaliidu litsents.

Litsentsi omanike kategooriad
1.1.010

2

Litsentsi peab omama:
1.1 Sõitja (mees või naine, igal distsipliinil, igas kategoorias)
1.2 „Jalgrattasport kõigile“ osavõtja
1.3 Tempotegija
Tempotegija mootorrattal (mootorrattal, mopeedil, „dernyl“)
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1.4 Jalgratturi esindaja
1.5 Personal
1. üldmänedžer
2. võistkonna mänedžer
3. treener
4. arst
5. parameedik
6. mehaanik
7. autojuht
8. teised tööülesanded täpsustada litsentsil
1.6 Ametnikud
1. alaliidu administraator (staatus täpsustada litsentsil)
2. kohtunik (staatus täpsustada litsentsil)
3. parajalgrattaspordi liigitaja (staatus täpsustada litsentsil)
4. teised ametikohad (nt. ajavõtja/fotofiniši operaator, teadustaja,
raadioside operaator jne.) täpsustada litsentsil
1.7 Korraldaja
1. korraldaja administraator
2. teised tööülesanded täpsustada litsentsil
Kui litsentsi omanik täidab mitmeid ülesandeid jalgrattaspordis, peab ta
taotlema ja litsentsi omama iga ülesande jaoks eraldi. Alaliit on vastutav
andmaks välja litsentsi, mis vastab omaniku esimesele rollile, vastavalt eelpool
toodud loetelus. Lisaks litsentsile annab alaliit välja tõendi, mis annab ülevaate
litsentsi omaniku teistest akrediteeritud ülesannetest. Sõitja, kes kuulub UCI-s
registreeritud võistkonda, ei tohi täita teisi ülesandeid.
(viimati muudetud 1.07.11)

Väljastamise kord
1.1.011

Litsents väljastatakse selle riigi alaliidu poolt, kus taotlejal on püsiv elukoht
taotlemise ajahetkel. Litsentsi omanik jääb selle alaliidu liikmeks kuni litsentsi
kehtivuse lõppemiseni isegi siis, kui ta muudab elukoha riiki.

1.1.012

Alaliidud peavad keelduma litsentsi väljastamisest puuduliku taotluse alusel.

1.1.013

Juhul, kui riigis ei ole alaliitu , mis on UCI liige, väljastab litsentsi UCI.

1.1.014

Kui rahvuslik alaliit ei vasta litsenti taotlusele 30 päeva jooksul, võib taotleja
saata oma litsentsi taotluse UCI-sse.

1.1.015

Kui UCI või rahvuslik alaliit leiab, et ei saa väljastada soovitud litsentsi, peab ta
sellest taotlejat informeerima saates tähitud kirja, mis väljastatakse saajale
isiklikult, ning sisaldab keeldumise põhjuseid. Sarnaselt kutsutakse taotlejat
oma taotlust kaitsma, vastavalt vajadusele, kas siis isiku või komitee ette, kes
on määratud UCI presidendi poolt või rahvusliku alaliidu eeskirjade järgi, või
kui eeskirjades puudub taoline informatsioon, siis alaliidu presidendi poolt.
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Taotlejal on õigus oma kaustaga tutvuda. Tal on õigus oma põhjendusi
esitleda ja kaasata omal valikul isik, kes teda aitab või esindab volikirja alusel.

1.1.016

Taotlejat informeeritakse litsentsi väljastamise keeldumisest ja keeldumise
põhjustest tähitud kirjaga, mis väljastatakse saajale isiklikult.

1.1.017

Litsentsi
väljastamise
keeldumisel
on
võimalik
apelleerida
arbitraažkomisjonile järgnevatel juhtudel:
taotlejal ei ole olnud võimalust oma põhjendusi esitleda;
keeldumisotsusega ei antud põhjendusi;
põhjendused sisaldavad faktilisi vigu;
keeldumine on puudulik.

UCI

Apellatsioon on vaja esitada 30 päeva jooksul peale seda, kui taotleja on vastu
võtnud keeldumisteate. Arbitraažkomisjoni otsus on lõplik ja ei kuulu
edasikaebamisele.
(viimati muudetud 1.01.10)

1.1.018

Alaliit võib apelleerida UCI vahekohtu komisjonile teise alaliidu vastu, kes on
väljastanud litsentsi, kuid ei oma territoriaalseid volitusi või kui litsentsi
väljastamine oli vigane.
Apellatsioon on vaja esitada 15 päeva jooksul, kui alaliitu on informeeritud
litsentsi väljastamisest, kuid mitte hiljemalt kui 3 kuud litsentsi väljastamisest.
Arbitraažkomisjoni otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
(viimati muudetud 1.01.10)

1.1.019

Litsentsi väljastamine UCI poolt on tasuline, mille summa määratakse igal
aastal juhtkonna poolt. Sellele summale lisatakse kindlustuspreemia, mis on
UCI arvates sobilik.

1.1.020

Igat UCI liikmesriigi, kelle kodakondsust litsentsi omanik omab, alaliitu
informeeritakse 1 kuu jooksul litsentsi omaniku taotlusest ja litsentsi
väljastamisest järgnevatel juhtudel:
a) kui taotleja ei oma alaliidu kodakondsust, kuhu ta avalduse tegi;
b) kui taotleja omab alaliidu kodakondsust, kuid omab ka ühe või mitme teise
alaliidu kodakondsust;
c) kui litsentsi taotlus on tehtud UCI-sse.

Litsents
1.1.021

4

Litsentsitaotluse ankeet on iga rahvusliku alaliidu enda vormistada. Ankeet
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1.1.022

Esikülg
INTERNATIONAL CYCLING UNION
ALALIIDU NIMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Kategooria, milleks litsents on taotletud UCI: rahvuslik:
Perekonna- ja eesnimi:
Sünniaeg:
Rahvus:
Sugu:
Elukoht ja aadress taotlemise hetkel:
Eelnev elukoht ja riik, kui see on aasta jooksul muutunud:
Riigid, kus taotlejal on teisi elukohti:
Taotleja eelmise litsentsi väljastaja (alaliit või UCI):
Ametkond (alaliit või UCI), kes on keeldunud väljastamast litsentsi viimase
3 aasta jooksul:
Taotleja klubi:
Taotleja UCI võistkond (nimi ja liik)
Kui taotleja on ajutiselt eemaldatud ja on ka edasipidi terve või osa
litsentsi kehtivuse ajast eemaldatud, siis vastava ametkonna nimi, kes
määras eemaldamise, ja selle algus- ja lõppkuupäevad:
Õnnetusjuhtumikindlustus (haigla- ja ravikulud, transpordi kulud, püsiv
puue, surm, päevaraha), mis hõlmab jalgrattavõistlusel, -üritusel või
treeningul toimunud õnnetused:
- kindlustusfirma nimi ja aadress:
- kindlustatu nimi ja aadress:
- kindlustuspoliisi kehtivusaeg,
- kindlustussumma
- territoriaalne kehtivus.
Tsiviilvastustuskindlustus materiaalse või füüsilise kahju, mis on
põhjustatud teistele jalgrattavõistluse, -ürituse või treeningu ajal,
katmiseks:
- kindlustusfirma nimi ja aadress:
- kindlustatu nimi ja aadress:
- kindlustuspoliisi kehtivusaeg,
- kindlustussumma,
- territoriaalne kehtivus.

Tagakülg
1.1.023

1. Teatan, et olen teadlik kõigist põhjusest, mis takistaks mulle soovitud
litsentsi väljaandmist.
Luban, et alates litsentsi taotlus esitamise hetkest iga olulise muutuse
korral tagastan litsentsi.
Teatan, et ei ole samal aastal taotlenud litsentsi UCI’lt või mõnelt teiselt
jalgratturite liidult.
Tõendan, et oman ainuvastutust antud taotluse ning litsentsi kasutamise
eest.
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2. Tõendan, et austan ja täidan UCI, kontinentaalsete konföderatsioonide ja
nende alaliitude võistlusreglemente ja määruseid.
Teatan, et olen lugenud ja olen saanud võimaluse tutvuda eespool mainitud
reglementide ja määrustega.
Tõendan, et osalen jalgrattaspordivõistlustel ausa mängu reeglite järgi.
Allun minu vastu algatatud distsiplinaarmenetlustele ja võtan vastu kõik
kaebused ja kohtuvaidlused, mis esitatakse mulle määrustes kindlaks
tehtud võimude poolt. Nõustun, et Spordi Arbitraažkohus (CAS) on ainus
lõplikult pädev üksus selliste kaebuste ja tingimuste puhul, mis määrustes
sätestatud. Nõustun, et CAS on viimase valiku kohus ja, et selle otsused on
lõplikud ja ei kuulu edasikaebamisele. Nende tingimuste alusel allun kõigile
UCI kohtuvaidlustele kohtutes, mille piirides UCI peakontorid omavad
võimu.
3. Nõustun ja täidan UCI antidopingu reegleid, Maailma Antidopingu Koodeksi
tingimusi ja nende rahvusvahelisi standardeid, millele UCI antidopingu
reeglid viitavad, ning teiste pädevate asutuste reegleid, tingimusel, et need
vastavad UCI ja Maailma Antidopingu Koodeksi eeskirjadele.
Nõustun oma analüüside tulemuste avalikustamisega ning edastamisega
oma (profi)võistkonnale või klubile, arstile või koondisele.
Nõustun, et kõik minult võetud uriiniproovid saavad UCI omandiks, ning
neid võidakse analüüsida, iseäranis tervisekaitse uuringute ja
informatsiooni tarvis.
Nõustun, et minu arst või minu klubi või koondise arst võib edastada UCI
palvel neile nimekirja minu võetavatest ravimitest ja saadud ravikuuridest
enne mistahes võistlust.
4. Nõustun andma vereanalüüse ja nende läbiviimise tingimustega.
Kuupäev:
Taotleja allkiri:

Klubi esimehe allkiri:

Litsentsi kuju
1.1.024

Litsents peab olema krediitkaardi suurune.
See peab sisaldama järnevaid andmeid:
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Esiküljel

INTERNATIONAL CYCLING UNION
ALALIIDU NIMI
UCI kategooria:
Rahvuslik kategooria:
Perekonnanimi:
Eesnimi:
Rahvus:
Võistkond:
Klubi:
Väljastamise kuupäev:

UCI kood:
Number:
Sünniaeg:
Aadress:
Sugu: M / F

Aasta

Tagaküljel

INTERNATIONAL CYCLING UNION
ALALIIDU NIMI
Kui pilt ei ole nõutud, peab
omanik alati olema võimeline
esitama litsentsi koos pildiga
isikut tõendava dokumendiga.

Presidendi allkiri:

Litsentsi omanik nõustub järgima
UCI ja alaliitude määruseid.
Ta nõustub antidopingu testide ja
vereanalüüsidega, mis on sätestatud lähtuvalt CAS (Rahvusvaheline Spordi Arbitraažkohus)
reeglitest ja ainupädevusest.
Litsenti omaniku nimi:

1.1.025

Litsents peab olema kas inglise või pranstuse keeles. Teiste keelte
tekstiversioonid võivad samuti olla lisatud.

1.1.026

Litsents peab olema allkirjastatud litsentsi väljastanud rahvusliku alaliidu
presidendi või UCI presidendi ja omaniku poolt. Omaniku allkiri on järgneva
ütluse all „Litsentsi omanik nõustub järgima UCI ja alaliitude määruseid. Ta
nõustub antidopingu testide ja vereanalüüsidega, mis on sätestatud lähtuvalt
CAS (Rahvusvaheline Spordi Arbitraažkohus) reeglitest ja ainupädevusest.“

1.1.027

Alaliit otsustab, kas litsentsil peab olema litsentsi omaniku pilt. Kui pilt ei ole
nõutud, peab omanik olema alati võimeline esitama litsentsi koos pildiga isikut
tõendava dokumendiga.

1.1.028

Litsentsi värvus erineb aastast aastasse järgneva järjekorra alusel:
2010: punane
2011: roheline
2012: valge
2013: kollane
2014: sinine
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2015: punane
jne.
(viimati muudetud 1.10.10)

1.1.028bis Iga rahvuslik alaliit peab informeerima UCI-d ühe nädala jooksul litsentsi
omanike isikutest, kelle litsents on tagasi võetud, kes on tagastanud oma
litsentsi või kes ei ole uuendanud oma litsentsi.
(punkt sisestatud 1.01.09)

Karistused
1.1.029

Allpool ära toodud rikkumisi karistatakse järgnevalt:
1) osalemine või katse osaleda jalgrattavõistlusel või -üritusel omamata
nõutud litsentsi:
- startimine keelatud
ja
- üheaastane ooteperiood uue litsentsi saamiseks
2) osalemine või katse osaleda jalgrattavõistlusel või -üritusel, kui litsentsi ei
ole kaasas:
- startimine keelatud või diskvalifitseerimine
ja
- 50 kuni 100 Šveitsi frangi (CHF) suurune rahatrahv
Karistust ei kehtestata, välja arvatud hooletuse tõttu, kui litsentsi omaniku,
kelle litsents ei ole peatatud, staatus on otsustatud mingil muul viisil.

Erinevad sätted
1.1.030

Riikide alaliidud võivad litsentsi omamata inimestel lubada enda koostatud
tingimuste alusel, mis kehtivad terve aasta, startida teatud kindlatel riigisisestel
jalgrattavõistlustel. Need tingimused peavad sisaldama nõusolekut täita UCI ja
rahvusliku alaliidu reegleid ning sobilikku kindlustust ürituse päeva(de)ks.

1.1.031

Punktid 1.1.011 kuni 1.1.029 ei kehti võistlejatele noorte kategoorias; nendele
määravad tingimused alaliidud.

1.1.032

Litsentsi omanik, kelle litsents on peatatud ning peatatuse mõjuala on piiratud
tema riigi alaliidu territooriumiga, võib saada ajutise UCI volituse, mis kehtib
kõigis teistes UCI liikmesriikides. Selline ajutine volitus allub kõigile teistele
litsentsi väljastamise reeglitele.

1.1.033

§1 Sõitja võib olla valitud osalema maailmameistrivõistlustel, kontinentaalsetel meistrivõistlustel ja regionaalsetel mängudel, või olla võistkonna liige
UCI maailmakarikaetappidel vaid oma rahvusriigi alaliidu poolt, hoolimata
litsentsi väljastaja alaliidust. Sõitja allub kõigile oma rahvusliku alaliidu
reeglitele ja tingimustele, mis on seotud tema valimisest rahvuskoondisesse.
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Kodakondsuseta sõitja võib olla valitud vaid sellise riigi alaliidu poolt, kus
ta on püsivalt elanud vähemalt viis aastat.
§ 2 Sõitja, kes omab mitme riigi kodakondsust, peab tegema nende vahel
esmavaliku, kui ta litsentsi taotleb. See rahvuse valik on lõplik kogu sõitja
karjääri jooksuks, kui ta ei kaota mingil põhjusel kodakondsust, mis ei
puuduta alltoodud § 3 avaldust.
Sõitja peab jääma oma valitud rahvuse juurde vastavalt UCI reeglitele.
Sõitja võib valida teise riigi kodakondsuse, mida ta seaduslikult omab siis,
kui esimesel litsentsi taotlemise korral tehtud valikul oli sõitja alaealine
kõikide riikide seaduste järgi, kelle kodakondsust ta omab, ja rahvuse valik
tehakse esimese litsentsi taotluse esitamisel, kui sõitja on täisealine
kõikide riikide seaduste järgi, kelle kodakondsust ta omab.
§ 3 Kui sõitja omandab veel ühe kodakondsuse, võib ta selle rahvuse valida.
Selline valik on lõplik ja peab olema tehtud hiljemalt ülejärgmiseks litsentsi
taotluseks aastast, mil kodakondsus on saadud.
Ratturit, kes õiguspäraselt valis endale uue kodakondsuse, võib valida
koondisesse uue rahvusliku alaliidu poolt ja ta võib esindada oma uut
rahvust üritustel, mis on välja toodud § 1 alates teisest kalendri aastast.
Näide: Ratturil on kodakondsus A ja ta saab uue kodakondsuse B 1.
juulil 2011. Kui ta soovib sõita B kodakondsuse all, peab ta valima B
kodakondsuse hiljemalt 2013 aasta litsentsi taotlemise ajaks. Vastasel
korral loetakse ta kindlalt A kodakondsusega ratturiks. Juhul kui rattur
valib kodakondsuse B 2012 aasta litsentsi taotlemise ajaks, võib ta
sõita uue rahvuskoondise särgis alates 2013 aastast. Valides B
kodakondsuse 2013 aasta litsentsi taotluse ajaks, võib ta uue
rahvuskoondise eest sõita alates 2014 aastast. A kodakondsuse all
võib ta võistelda kuni 2012 aastani, või siis vastavalt näitele kuni 2013
aastani.
§ 4 Ratturit, kes muudab oma kodakondsust, võib valida koondisesse uue
rahvusliku alaliidu poolt ja ta võib esindada oma uut rahvust üritustel mis
on välja toodud § 1 alates ülejärgmisest aastast, mil kodakondsuse
vahetamine aset leidis.
Kommentaar: kodakondsuse vahetamine tähendab, et isik kellel on A
kodakondsus kaotab selle B kodakondsuse omistamisel. Kodakonsuse
valik, nagu on § 3 juhtumis mainitud, ei toimi. Näiteks, kui rattur
muudab oma kodakondsust 1. juulil 2011, võib ta võistelda oma uue
rahvusliku võistkonna B eest alates 2013 aastast. Kuni 2012,
31.detsembrini saab ta võistelda rahvusliku võistkonna A eest.
§ 5 Otsuse, millist riiki sõitja võib
olümpiamängudel, teeb Olümpiaharta.
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(teksti muudetud 8.06.00; 1.01.04; 1.10.11)

§2

Sõitjate kategooriad
Võistlusjalgrattasport

1.1.034

Võistlemiseks üritustel rahvusvahelises kalendris määratakse sõitjate
kategooriad nende vanuste järgi, mis saadakse ürituse toimumise aasta ja
sõitja sünniaasta erinevusest.

1.1.035

Sõltumata asjakohastest seaduse sätetest, ainult sõitjad, kes on 17 või
vanemad, ning kellele on väljastatud litsentsid alltoodud rahvusvahelise
kategooriaga, võivad osaleda rahvusvahelise kalendri üritustel. Ent sõitjad, kes
on 16 või nooremad, võivad osaleda rahvusvahelistel BMX-i üritustel, kui
rakendatav seadusandlus seda ei keela.

Mehed
1.1.036

Noored
See kategooria hõlmab sõitjaid, kes on 16 või nooremad, ja nende tegevust
reguleerivad vastavad alaliidud, välja arvatud BMX-i sõitjad punkti 1.1.035
alusel.
Juuniorid (MJ: Meesjuuniorid)
See kategooria hõlmab sõitjaid, kes on 17 ja 18.
U-23 (MU23: Mehed alla 23)
See kategooria hõlmab sõitjaid vanuses 19 kuni 22.
Sõitja, kes on selles vanuses, ning kuulub UCI Pro Team’i võistkonda, kuulub
koheselt eliiti.
Kui selline sõitja, kes on ikka alla 23, lahkub UCI Pro Team’i võistkonnast, kus
ta kvalifitseerus kui eliit sõitja, siis kvalifitseeritakse ta tagasi U-23
kategooriasse.
Eliit (ME: Mehed Eliit)
See kategooria hõlmab kõiki sõitjaid, kes on 23 või vanemad.
Seeniorid (MS: Meesseeniorid)
See kategooria hõlmab sõitjaid, kes on 30 või vanemad, ning kes on valinud
selle staatuse. Seeniori staatust ei saa valida sõitja, kes kuulub UCI-s
registreeritud võistkonda.
Para-jalgratturid
See kategooria hõlmab sõitjaid, kellel on puue, mis on klassifitseeritud
funktsioonide järgi 16.osas, V peatükis. Para-jalgrattur võib, või ei või olenevalt
tervise ja turvalisuse suhtes, valida lisa kategooria antud nimekirjast. See
sõltub puude astmest ja loomusest. Sõitja võib olla kohustatud andma
tõendeid oma funktsiooni kvalifikatsioonist.
(teksti muudetud 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 25.06.07)
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Naised
1.1.037

Noored
See kategooria hõlmab sõitjaid, kes on 16 või nooremad, ja nende tegevust
reguleerivad vastavad alaliidud, välja arvatud BMX-i sõitjad punkti 1.1.035
alusel.
Juuniorid (NJ: Naisjuuniorid)
See kategooria hõlmab sõitjaid, kes on 17 ja 18.
Eliit (NE: Naised Eliit)
See kategooria hõlmab sõitjaid, kes on 19 ja vanemad.
Seeniorid (NS: Naisseeniorid)
See kategooria hõlmab sõitjaid, kes on 30 või vanemad, ning kes on valinud
selle staatuse. Seeniori staatust ei saa valida sõitja, kes kuulub UCI-s
registreeritud võistkonda.
Para-jalgratturid
See kategooria hõlmab sõitjaid, kellel on puue, mis on klassifitseeritud
funktsioonide järgi 16.osas, V peatükis. Para-jalgrattur võib, või ei või olenevalt
tervise ja turvalisuse suhtes, valida lisa kategooria antud nimekirjast. See
sõltub puude astmest ja loomusest. Sõitja võib olla kohustatud andma
tõendeid oma funktsiooni kvalifikatsioonist.
(teksti muudetud 1.01.03; 15.10.04; 25.06.07)

1.1.038

Tähistusi võib mugandada vastavalt keele lingvistilistele kitsendustele.

Jalgrattasport kõigile/Rahvasport
1.1.039

”Jalgrattasport kõigile” litsents väljastatakse ratturitele, kellele jalgrattasport on
vabaaja veetmise viis. See litsents annab loa osaleda vaid üritustel, mis on
”jalgrattasport kõigile” kalendris.
(teksti muudetud 1.01.05)

§3

Võistkonnad
Definitsioonid

1.1.040

Nendes reeglites on võistkond spordiorganisatsioon, mis hõlmab sõitjaid ja
nende abilisi, et võtta osa jalgrattaspordi üritustest. Olenevalt kontekstist võib
sõna ”võistkond” ka tähendada võistkonna sõitjaid, kes võtavad osa teatud
üritusest.

UCI-s registreeritud võistkonnad
1.1.041

1011
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UCI kontinentaalne profivõistkond: vaata punkte 2.16.001 ja järgnevad
UCI kontinentaalne võistkond ja UCI naiste võistkond: vaata punkte 2.17.001
ja järgnevad
UCI maastikuratta võistkond: vaata punkte 4.10.001 ja järgnevad
UCI treki võistkond: vaata punkte 3.7.001 ja järgnevad
UCI BMX võistkond: vaata punkte 6.8.001 ja järgnevad
UCI nimetus võistkonna kategooriate nimes viitab vaid faktile, et võistkond on
vastavalt käesolevatele reeglitele registreeritud UCI-s.
(viimati muudetud 1.07.10)

1.1.042

Sõitja, kes on UCI-s registreeritud võistkonnas, ei tohi endale võtta korraldaja
kohustusi, kuid ta võib üritusest osa võtta, juhul kui on saanud eelneva
nõusoleku oma võistkonnalt. Vastus on jaatav, kui nõusolekut on
nõuetekohaselt küsitud, kuid ei ole vastust saadud kümne päeva jooksul.
Iga sõitja, kes rikub seda reeglit, diskvalifitseeritakse ja talle määratakse 300
kuni 5000 CHF-i suurune rahatrahv.

1.1.043

Sõitja, kelle võistkond on võistlusele üles antud, ei tohi startida iseseisvalt,
lahus oma võistkonnast, rikkujad diskvalifitseeritakse ja neile määratakse 300
kuni 2000 CHF-i suurune rahatrahv.

Rahvuskoondis
1.1.044

Rahvuskoondis on võistkond, kuhu sõitjad on selekteeritud nende rahvusliku
alaliidu poolt.

Regionaalvõistkond
1.1.045

Regionaalvõistkond on võistkond, kuhu sõitjad on selekteeritud regiooni või
alaliidu mõne muu üksuse poolt, need sõitjad omavad selle alaliidu litsentsi ja
ei kuulu UCI-s registreeritud võistkonda.

Klubi
1.1.046

§4

Klubi on võistkond, mis on alaliidu liige. Klubi koosseisu reeglid määrab alaliit,
välja arvatud fakti, et sõitjad ei tohi kuuluda UCI-s registreeritud võistkonda.

Kohtunikud
(punktide numeratsioon muudetud 1.01.05)
(punktid 1.1.112 ja 1.1.122 tühistatud 1.01.04, eelmine punkt 1.1.125 1.01.05)

1.1.047
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1.1.048

Kohtunikud, nii üksinda ja/või koguna, juhivad jalgrattaspordi ürituse sportlikku
külge, ning kindlustavad, et üritus on korraldatud reeglite kohaselt. Eelkõige
peavad nad tagama, et vastavad määruste sätted on täpselt täidetud, mis
puudutavad teatud võistlusala reegleid, võistluse juhtimise viisi ja kõiki sellega
seotud tehnilisi sätteid.
Kohtunikud panevad kirja reeglite rikkumised ja teevad teatavaks ettenähtud
karistused.

1.1.049

Kohtunikekogu hõlmab kohtunikke, kes on määratud kontrollima/läbi viima
antud jalgrattaspordi üritust.
Kohtunikekogu paneb kirja kõigi kohtunike tehtud otsused ning rakendab ja/või
kinnitab määratud karistused.

1.1.050

Iga kohtunik peab tegutsema erapooletult ja sõltumatult. Ta ei tohi olla mitte
kuidagi seotud võistluse korraldamisega. Ta peab koheselt ära ütlema oma
tööst üritusel, kui ta on teadlik ükskõik millisest aspektist, mis võib mõjutada
tema erapooletust.

1.1.051

Kohtuniku nimetuse annab alaliit, kes on pädev väljastama tema litsentsi.
Alaliidud peavad kindlaks tegema kohtunike aksepteeritavuse, staatuse ja
funktsioonid, mis on vastavuses eelpool mainitud printsiipidega.

1.1.052

Välja arvatud juhul, kui UCI on teinud erandi, võib kohtunik, kes ei ole UCI
rahvusvaheline kohtunik, tegutseda ainult tema alaliidu riigis.

UCI rahvusvahelised kohtunikud
Tööle määramise tingimused
1.1.053

Nimetuse UCI rahvusvaheline kohtunik annab UCI neile isikutele, kes on
läbinud teoreetilised eksamid ja praktilise eksami, millele viidatakse punktis
1.1.060.
(teksti muudetud 1.01.07)

1.1.054

1011

Et olla võimetekohane ja lubatud vastava valikprotseduuri läbimisel saama UCI
rahvusvaheliseks kohtunikuks, peab isik vastama järgnevatele tingimustele:
1) olema UCI liikmesriigi vastava alaliidu liige või litsentsi omanik;
2) olema esitatud selle alaliidu poolt. Alaliit on kohustatud saatma taotluse,
mis on allakirjutatud alaliidu presidendi või tema määratud isiku poolt, ning
mis sisaldab järgnevaid dokumente:
- ametliku isikut tõendava dokumendi (pass, jne) koopia, mis näitab, et
kandidaat on vanuses 25 kuni 50 aastal, mil ta on UCI valikprotseduuris;
- rahvusliku eliit-komissari klassifikatsioon (tõend), mis on saadud peale
rahvusliku eliit-komissari koolituse läbimist ja vastava eksami sooritust,
ja mida on juhatanud UCI poolt tunnustatud isik;
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-

tõend, et ta on aktiivselt töötanud rahvusliku kohtunikuna kaks aastat
enne valikprotseduuri;
3) teadma suurepäraselt UCI reegleid;
4) omama keeletunnistust ametlikust kursuse keelest, milleks on kumbki
kahest UCI ametlikust keelest (prantsuse või inglise).
UCI teeb esimese valiku saadud dokumentide ja vabade kohtade põhjal.
Valitud kandidaadid peavad läbima eelvaliku eksami, milles testitakse UCI
määruste teadmisi ja kursuse keelt.
Mitte sooritatud eksami korral lubatakse kandidaadil eelvaliku eksamit korrata
vaid ühe korra.
Kandidaadi, kes pärast eelvaliku eksami läbimist ei saa põhjendatud põhjustel
osaleda UCI rahvusvahelise kohtuniku kursusel, eelvaliku eksami
läbimistulemus on kehtiv kuni järgmise UCI rahvusvahelise kohtuniku
kursuseni.
UCI rahvusvahelise kohtuniku teoreetilise eksami mitte sooritamise korral peab
kandidaat tegema uuesti eelvaliku eksami.
Kui on tehtud valeavaldus, kõrvaldatakse kandidaat igalt kursuselt või
eksamilt. Kui vajalik, võetakse talt ära rahvusvahelise kohtuniku nimetus.
Kõnealune isik võib esitada apellatsiooni UCI arbitraaž komisjonile.
(teksti muudetud 1.01.03; 1.04.05; 1.01.07; 30.01.09; 1.01.10; 1.02.11)

1.1.055

Kandidaadid, kes on läbinud eelvaliku eksami, on lubatud rahvusvaheliste
kohtunike treeningkursusele.
Treeningkursust viivad läbi UCI poolt tunnustatud juhendajad.
(teksti muudetud 1.01.07)

1.1.056

Kursus
keskendub
peaasjalikult
ühe
jalgrattaspordi
distsipliini
spetsialiseerumisele. See katab nii reeglite teoreetilisi teadmisi, kui ka nende
rakendamist tegevusväljal.

1.1.057

Kursuse ja eksami ajad organiseeritakse eraldi iga erineva programmi osa
jaoks.
Iga treeningkursuse õppekava koosneb üldteadmistest, mis on kõigil
distsipliinidel ühine, ja eriteadmistest, mis on spetsiifilised antud
distsipliinile/kategooriale:
Üldteadmised:
• UCI põhiseadus (üld)
• jalgrattaspordi üldmäärused
• maailmameistrivõistlused
• kontinentaalsed meistrivõistlused
• olümpiamängud (olümpia aladel)
• distsipliin ja protseduurid
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• spordi turvalisus ja tingimused
• antidopingu kontrollid (üld)
• rahvusvahelise kohtuniku positsiooni psühholoogilised ja eetilised aspektid

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distsipliinid / kategooriad
maanteesõit
trekisõit
maastikurattasõit
cyclo-kross
BMX
traiel
velopall
akrobaatika jalgrattal
para-jalgrattasport

(teksti muudetud 1.01.05; 1.01.07; 25.06.07)

1.1.058

Eksamikomisjon koosneb kursuse juhendajatest. Teoreetiline eksam koosneb
kirjalikust ja suulisest osast. Kirjaliku osa eest saab kaks kolmandikku
punktidest, suulise osa eest ühe kolmandiku. Kui eksamit ei sooritata,
lubatakse kandidaadil eksamit sooritada teine kord. Kaks „põrumist“ ühel
distsipliinil tähendab teiste distsipliinide eksamisooritamiste keeldu.
(teksti muudetud 1.01.03; 1.01.07)

1.1.059

24 kuu jooksul, peale rahvusvahelise kohtuniku teoreetilise eksami läbimist,
peab
kandidaat
läbima
praktilise
eksami,
olles
kohtunikekogu
president/peakohtunik rahvusvahelisel üritusel. Praktilisel eksamil hindab
kandidaati UCI mentor/vaatleja. Eksami „läbikukkumise“ korral lubatakse
kandidaadil praktilist eksamit korrata vaid ühe korra.
(teksti muudetud 1.01.07; 30.01.09)

1.1.060

UCI rahvusvahelise kohtuniku nimetuse saamiseks peab kandidaat saama 2/3
teoreetilise eksami punktidest ja läbima praktilise eksami.
(teksti muudetud 1.01.05; 1.01.07)

1.1.061

Kandidaadid, kes saavutavad vähem kui 2/3 eksami punktidest, saavad
tunnistuse, mis tõestab, et nad on osalenud treeningkursusel.
(teksti muudetud 1.01.04; 1.01.07)

1.1.061bis Rahvusvahelisi kohtunikke hinnatakse regulaarselt, et garanteerida nende
vajalike oskuste taset ja et nad saaksid säilitada oma positsiooni.

Komissarid kutsutakse osalema seminaridele, et arendana ja täiendada oma
baasteadmisi. Need seminarid lõppevad teadmiste kontrolliga.
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Komissaride teadmisi kontrollitakse kirjalikult, suuliselt või võistlusel praktilise
tegevuse käigus.
Seminarid ja ka hindamise viib läbi UCI kohtunike komisjoni poolt määratud
UCI lektorid/instruktorid ja hindajad.
Komissare, kes ei võta treening-seminaridest osa ja samuti need, kes ei
saavuta vajalikku teadmiste taset, ei määrata kohtunikeks UCI kohtunike
komisjoni poolt. Vajaduse korral võetakse neilt ära UCI rahvusvahelise
kohtuniku tiitel/kvalifikatsioon.
(teksti muudetud 1.01.07; 1.02.07; 1.02.11)

Staatus
1.1.062

UCI rahvusvaheline kohtunik ei saa olla samal ajal:
• litsentsiga sõitja, kes kuulub UCI-s registreeritud võistkonda;
• teenindav personal (võistkonna abiline, mehhaanik, arstiabi, võistkonna
mänedžer jne.) rahvuskoondises või UCI-s registreeritud võistkonnas.
• alaliidu või kontinentaalse konföderatsiooni president või asepresident.
(teksti muudetud 1.01.00; 1.01.05; 1.01.07; 1.07.07; 25.06.07)

1.1.063

UCI juhtivkomitee/juhatus ja UCI personali liikmed ei tohi täita rahvusvahelise
kohtuniku ülesandeid.

1.1.064

Rahvusvahelise kohtuniku tegevteenistus lõppeb 31. detsembril aastal, mil ta
saab 70 aastaseks.
Kuigi, sise-jalgrattaspordi (akrobaatika jalgrattal, velopall) rahvusvahelise
kohtuniku tegevteenistus lõppeb 31. detsembril aastal, mil ta saab 65
aastaseks.
(teksti muudetud 1.01.07; 1.02.11; 1.10.11)

1.1.065

Kõik rahvusvahelised kohtunikud, kes on selleks UCI poolt määratud, peavad
alluma UCI korrale.

1.1.066

Kui rahvusvaheline kohtunik, isegi kui ta ei täida hetkel töökohustusi, rikub UCI
reegleid või rahvusvaheliste kohtunike eetikakoodeksit, või kahjustab
materiaalselt või moraalselt jalgrattasporti või UCI-d, on karistatav ühe
järgneva meetme kaudu:
• tema teenuseid ei kasutata kindlaks määratud ajaperioodil;
• ta eemaldatakse rahvusvaheliste kohtunike nimekirjast.
(teksti muudetud 1.02.07; 26.01.07)

1.1.067
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Arbitraažkomisjoni otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
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(teksti muudetud 6.10.97; 1.01.03; 1.01.10)

1.1.068

UCI on kohtustatud esitama kaebuse kohtuniku kohta, kui alaliit seda nõuab.
Nõue peab olema põhjendatud ja omama kirjalikku tõendusmaterjali.

Ametilähetus
1.1.069

UCI rahvusvahelise kohtuniku nimetus ei anna iseenesest õigust olla määratud
tööülesandeid täitma.

1.1.070

Kohtunike komisjon määrab ühe või mitu kohtunikku rahvusvahelise kalendri
võistlusele nii nagu õigeks peab, kas kohtunikekogu presidendiks või
kohtunikekogu liikmeks.
(teksti muudetud 15.10.04, 1.02.11)

1.1.071

Rahvusvaheline kohtunik, kui ta ei ole määratud UCI poolt, võib olla määratud
tema alaliidu poolt täitma kohtuniku ülesandeid oma kodumaal.

1.1.072

UCI rahvusvaheline kohtunik ei tohi nõustuda tööülesannetega välisriigis ilma
oma alaliidu ja UCI nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ta on määratud UCI
poolt. Punktis 1.1.066 ära toodud meetmeid võib rakendada ilma UCI loata.
(viimati muudetud 1.02.11)

1.1.073

UCI poolt lähetatud rahvusvahelistele kohtunikele hüvitatakse nende kulud,
mille summad ja maksetingimused on UCI juhatuse poolt määratud.

1.1.074

UCI poolt määratud rahvusvahelised kohtunikud või kes on kohtunikekogus,
mille president/peakohtunik on UCI poolt määratud, peavad kandma ametlikku
vormiriietust, mille annab UCI. Seda vormiriietust tohib kanda vaid antud
ametilähetustel.

§5
1.1.075

Võistkondade mänedžerid
Iga võistkond, välja arvatud regionaalvõistkonnad ja klubid, peavad määrama
ühe inimese võistkonna mänedžeriks.
Kui võistkonnas kannab rohkem kui üks inimene nimetust võistkonna
mänedžer, siis selle punkti sätestatud reeglid kehtivad võistkonna
mänedžerile, kes on määratud selle punkti ülaltoodud tingimustel.

1.1.076

Ükski võistkond ei saa registreerida end UCI-s või olla UCI poolt tunnustatud
rahvuskoondis, kui sellele ei ole määratud võistkonna mänedžeri.
Ükski võistkond ei tohi osa võtta rahvusvahelise kalendri üritustest, kui neile ei
ole määratud võistkonna mänedžeri.
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1.1.077

Võistkonna mänedžer peab omama vastavat litsentsi.

1.1.078

Peale ülesannete ja kohustuste, mis on määratud reeglitega, on võistkonna
mänedžer vastutav spordiga seotud tegevuste organiseerimise, sotsiaalsete ja
inimlike olude eest, milles jalgrattaspordiga tegelevad võistkonna sõitjad
harjutavad.

1.1.079

Võiskonna mänedžer peab alati järjepidevalt ja süstemaatiliselt püüdlema selle
poole, et parandada võistkonna sõitjate sotsiaalseid ja inimlikke olusid ning
kaitsta nende tervist ja turvalisust.

1.1.080

Võistkonna mänedžer peab kindlustama, et kõik, kes kuuluvad võistkonda või
töötavad selle heaks mistahes mahus, täidavad reegleid.
Ta peab olema teistele eeskujuks.

1.1.081

Võistkonna mänedžer peab kindlustama, et võistkonnal on asjatundlik abi
järnevates valdkondades: meditsiin, ravi (vastavalt punktile 13.3.001) ja
varustus. Ta kindlustab, et abi annavad kvalifitseeritud inimesed ning, kui
nõutud, omavad reeglitele vastavat litsentsi.

1.1.082

Võistkonna mänedžer peab kindlustama, et ülesanded on sobivalt jagatud
kõigi isikute vahel, keda on mainitud punktis 1.1.080, välja arvatud sõitjad. Iga
isiku ülesanded on selgelt kindlaks määratud ning vastavad reeglitele. Isikutel,
kellel on töönimetus, peavad nimekirjas olema nimeliselt. Tööülesannete
jaotus peab olema kirjalikus vormis. Selle koopia peab olema antud kõigile
isikutele, keda on mainitud punktis 1.1.080. Koopia peab olema ka saadetud
rahvuslikku alaliitu. UCI-s registreeritud võistkonnad ja rahvuskoondised
peavad saatma koopia ka UCI-sse.

1.1.083

Võistkonna mänedžer peab regulaarselt konsulteerima kõikide isikutega, keda
on mainitud punktis 1.1.080, inimlike ja sotsiaalsete olude, varustuse,
jalgrattaspordiga seotud riskide ja iga sõitja võistlusplaani üle. Ta peab
koostama aruande iga konsultatsiooni kohta. Kui on nõutud, peab ta saatma
koopia rahvuslikku alaliitu või UCI-sse.

1.1.084

Iga, selles paragrahvis määratud võistkonna mänedžeri kohustuse
mittetäitmine on karistatav tööst eemaldamisega 8 päevast kuni kümne aastani
ja/või rahatrahviga summas 500 kuni 10 000 CHF-i. Kui järgnev rikkumine
toimub kahe aasta jooksul peale esimest, siis võistkonna mänedžer on töölt
eemaldatud vähemalt kuueks kuuks või lõplikult eemaldatud ja teda
trahvitakse 1000 kuni 20 000 CHF-ga.

1.1.085

Iga isik või võistkond, kes ei austa punktis 1.1.082 antud ülesannete jaotust,
on karistatav töölt eemaldamisega ühest kuust kuni ühe aastani ja/või
rahatrahviga summas 750 kuni 10,000 CHF-i. Kui teine rikkumine tehakse
järgneva kahe aasta jooksul, siis see on karistatav tööst eemaldamisega
vähemalt kuueks kuuks või lõplikult eemaldatud ja rahatrahviga 1500 kuni
20,000 CHF-i.
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1.1.086

II
Peatükk

Võistkonna mänedžeri võib pidada vastutavaks rikkumiste eest isikute suhtes,
keda mainitakse punktis 1.1.080, ja teda karistatakse vastavalt antud
rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui ta suudab tõestada, et rikkumine ei ole
kuidagi põhjustatud tema hooletusest ja et ta ei ole sellele kaasa aidanud.

VÕISTLUSED
Lõik 1: administratiivsed sätted

§1
1.2.001

Kalender
Kalender on kronoloogiline nimekiri jalgrattavõistlustest distipliini, kategooria
ja/või soo järgi.
Korraldajatele litsentside jagamise protseduur on veel määratlemata.

1.2.002

Kalender koostatakse järgnevatele distsipliinidele:
1. maanteesõit
2. trekisõit
3. maastikurattasõit
4. cyclo-kross
5. BMX
6. traiel
7. sisejalgrattasport (velopall ja akrobaatika jalgrattal)
8. jalgrattasport kõigile
9. jalgrattasport puuetega sõitjatele

1.2.003

Kalender koostatakse iga aasta kalendriaasta või hooaja kohta.

1.2.004

Iga distsipliini kohta koostatakse maailma kalender, kontinendi kalender
vastava kontinendi ja riigi kalender vastava alaliidu poolt.
Rahvusvaheline kalender koosneb maailma kalendrist ja kontinentide
kalendritest.
Rahvusvaheline võistlus on võistlus, mis on lisatud maailma kalendrisse või
kontinendi kalendrisse.
Kohalik võistlus on võistlus, mis on lisatud rahvusliku alaliidu kalendrisse.
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1.2.005

UCI juhtivkomitee/juhatus määrab kindlaks maailma ja kontinentide kalendrid,
saades nõu kontinentide konföderatsioonidelt nendega seotud võistluste osas,
välja arvatud UCI WorldTour’i üritused.
UCI WorldTour’i ürituste kalender koostatakse Professional Cycling nõukogu
poolt, kooskõlas UCI WorldTour’i sätetega 2.osas, lõik XV.
(teksti muudetud 2.03.00; 15.10.04)

1.2.006

Iga aasta korraldajad teevad avalduse vastava riigi alaliitu, et nende võistlused
oleksid kaasatud maailma või kontinendi kalendrisse.
Avalduse sisseandmisega võtab korraldaja endale kohustuse austada UCI
põhiseadust ja määruseid.
Korraldaja, kelle treki, cyclo-krossi või maastikuratta üritusel osales kolm või
enam välismaa alaliidu sõitjat, sisejalgrattaspordi üritusel kaks välismaa
alaliitu, peab avaldama soovi, et lisada oma ürituse järgmine toimumine
rahvusvahelisse kalendrisse. Üritust ei tohi lisada alaliidu kalendrisse, välja
arvatud juhul, kui selle lisamisest rahvusvahelisse kalendrisse keeldutakse.
Alaliidud peavad saatma lisamisavaldused UCI-sse, koopia nende kontinendi
konföderatsiooni mitte hiljemalt kui soovitud lisamisaasta eelneva aasta
1.juunil. Cyclo-krossi jaoks on tähtaeg 15.detsember.
Avaldused alaliitudelt peavad olema sisse antud vastavalt UCI juhtkonna
juhtnööridele ja kinnitama, et korraldaja on kõigil juhtudel kohustunud täitma
UCI põhiseadust ja määruseid.
Kui võistluse rada läbib mitme riigi territooriumi, siis lisatakse see kalendrisse
vaid juhul, kui kõikide asjasse puutuvate riikide alaliidud on andnud oma
nõusoleku.
Kui alaliit ei saada avaldust kalendrisse lisamiseks, võib võistluse korraldaja
ettepaneku teha otse UCI-le.
(teksti muudetud 1.06.98; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.07.09)

1.2.007

UCI saadab kontinendi kalendri mustandi vastavasse kontinendi
konföderatsiooni, mis võib oma arvamust avaldada 30 päeva jooksul peale
mustandi saatmist.
Kontinendi konföderatsioonid peavad sinna lisama oma kontinendi kalendri
avaldamisel maailma kalendri võistlused, mis toimuvad nende kontinendil.

1.2.008

Alaliidu kalender peab olema tehtud vastava riigi alaliidu poolt.
Alaliidud peavad kalendri avaldamisel lisama sinna need rahvusvahelised
võistlused, mis toimuvad nende riigis.
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1.2.009

Esimest korda, kui avaldatakse soovi lisada võistlus rahvusvahelisse
kalendrisse, peab korraldaja lisama vähemalt järgnevad dokumendid:
- võistluse liik (distsipliin, ala, formaat);
- raja kirjeldus, sisaldades raja kogu pikkust (km) ja, kui on, etappide ja
ringide kirjeldused;
- soovitavate osavõtvate võistkondade liik ning arv ja/või sõitjate kategooriad;
- eelarve (auhinnad, reisi- ja elamiskulud);
- soovitus, mis puudutab korraldamist.
Dokumendid tuleb saata UCI-sse hiljemalt kolm kuud enne juhatuse
koosolekut, millal kõneall olev kalender kinnitatakse.

1.2.010

[teksti muudetud 1.01.04, tühistatud 1.01.05]

1.2.011

Kui dokumendid on aksepteeritud, registreeritakse võistlus katseaastaks,
kuupäevaks, mis sobib olemasolevate kalendritega. Võistlus võib olla UCI
esindaja järelvalve all, kelle kulud katab korraldaja.

1.2.012

Võistluse lisamine rahvusvahelisse kalendrisse on tasuline. Seda tasu
nimetatakse kalendrimaksuks, mille summa määratakse iga aasta UCI
juhatuse poolt.
Kogu kalendrimaksu summa peab olema tasutud korraldaja poolt UCI-le mitte
hiljem kui kaks kuud peale juhatuse koosolekut, kus antud distsipliini kalender
kinnitati. Ülaltoodud tähtaeg on kuupäev, millal summa peab olema UCI
kontole ülekantud.
Hilinemise korral määratakse automaatselt 100 CHF-i suurune karistus iga
viivitatud kuu kohta.
Võistluse lisamisest järgmisesse kalendrisse keeldutakse, kui kalendrimaks ja
ka karistussumma ei ole makstud üks kuu enne juhatuse koosolekut, kus
antud kalender kinnitatakse.
Lisaks keeldutakse võistlust lisamast, kui registreerimismaksud eelmiste
võistluste eest on maksmata või kui korraldaja ei austa rahalisi kohustusi UCI
ees. Sama meede käib ka sama võistluse uue korraldaja kohta, üldiselt, selle
korraldaja ja/või võistluse kohta, keda juhatus peab eelmise korraldaja või
võistluse järelkäijaks.

1.2.013

Otsuse keeldumise kohta lisada võistlus rahvusvahelisse kalendrisse teeb UCI
juhatus. Korraldaja võib end kaitsta. Kui korraldajal ei ole olnud võimalust enda
avaldust kaitsta, võib ta kaebuse esitada UCI arbitraažkohtule. Arbitraažkohtu
otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
(teksti muudetud 2.03.00; 1.01.05; 1.01.10)

1.2.014

1011

Võistluse korraldajamaa alaliit saab rahvusvahelisse kalendrisse lisatud
võistluse kuupäeva muuta, kuid peab eelnevalt selleks loa saama UCI-lt või
UCI WorldTour’i ürituse juhul Professional Cycling nõukogult. Kui kuupäeva
muudetakse või kui üritus jäetakse ära, siis korraldaja on kohustatud maksma
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trahvi, mille suuruse määrab iga aasta UCI juhatus, seda võib tagasi nõuda
läbi arbitraažkomisjoni. Arbitraažkomisjoni otsus on lõplik ja ei kuulu
edasikaebamisele.
(teksti muudetud 2.03.00; 1.01.05; 1.01.10)

§2

Võistluste nimetused

1.2.015

Korraldaja peab enda üritust nimetada sama nimega, nagu see sisestati
kalendrisse.

1.2.016

Alaliit ja UCI võib paluda muuta võistluse nimetust, vältimaks näiteks selle
segamini ajamist teise võistlusega.

1.2.017

Ükski võistlus ei tohi olla nimetusega riiklik, regionaalne, kontinentaalne,
maailma, karikas või meistrivõistluste üritus, välja arvatud juhtudel, mis on
konkreetselt ette nähtud UCI reeglites, või kui on eelnev ja selgesõnaline luba
saadud UCI-lt või vastava riigi alaliidult, respekteerides teisi võistlusi alaliidu
kalendris.

1.2.018

Korraldaja peab vältima, et ta võistlus jätab mulje staatusest, mida tal ei ole.

§3
1.2.019

Keelatud võistlused
Ükski litsentsi omanik ei tohi osa võtta üritusest, mis ei ole lisatud alaliidu,
kontinentaal või maailma kalendrisse, või kui see ei ole alaliidu, kontinentaal
konföderatsiooni või UCI poolt tunnustatud.
Alaliit võib teha erandeid võistlustele või üksikutele üritustele, mis toimuvad
selles riigis.

1.2.020

Litsentsi omanikud ei tohi osaleda alaliidu poolt korraldatud tegevustes, kui
alaliidu tegevus on seisatatud, välja arvatud UCI põhiseaduse punkti 18.2
rakendusel.

1.2.021

Punktide 1.2.019 või 1.2.020 rikkumine toob litsentsi omanikule ühekuulise
litsentsi peatamise ja rahatrahvi suuruses 50 kuni 100 CHF-i.

§4
1.2.022

Sissepääs võistlusele
Ühtegi peatatud litsentsiga isikut ei tohi lubada võistlusele või tsoonidesse, mis
ei ole publikule avatud.
Isikule, kes teadlikult kaasab või registreerib peatatud litsentsiga sõitja
võistlusele, määratakse rahatrahv suuruses 2000 kuni 10 000 CHF-i.
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1.2.023

§5

Korraldaja peab tagama akrediteerimise ja vaba juurdepääsu alaliidu ja UCI
liikmetele.

Ametlik kinnitamine

1.2.024

Iga võistluse tulemused tuleb, nii kiiresti kui võimalik peale võistluse lõppemist,
kinnitada korraldaja alaliidu poolt.

1.2.025

Alaliidud peavad olema täielikult kindlad, et võistlustulemusi ei ole enne nende
kinnitamist seatud kahtluse alla.

§6
1.2.026

Paremusjärjestus ja karikasarjad
Alaliitudel, nende liikmetel ja litsentsi omanikel ning üldiselt kõikidel organitel,
mis neile alluvad, on keelatud osaleda aktiivselt või passiivselt, individuaalsetel
või võistkondlikel paremusjärjestustel, mis põhinevad rahvusvahelise kalendri
võistlustel, välja arvatud nendel, milleks on konkreetse loa andnud UCI.
Korraldaja, kes ei täida eelnenud punkti nõuet, üritus kustutatakse järgmise
aasta rahvusvahelisest kalendrist.

§7

Riigi meistrivõistlused

1.2.027

Riigi meistrivõistlused peavad toimuma UCI reeglite kohaselt.

1.2.028

Osavõtmine riigi meistrivõistlustelt on vastava alaliidu korraldada. Vaid sõitjad,
kes omavad vastava riigi rahvust käesolevate reeglite järgi alates aasta
1.jaanuarist, võivad võistelda riigi meistritiitli ja vastavate punktide eest.
Kui alaliit korraldab ühele kategooriale eraldi võistluse, et anda välja riigi
meistritiitel, siis selle kategooria sõitjad ei tohi osa võtta riigi teiste kategooriate
meistrivõistlustelt. Maksimaalselt kolme riigi alaliidud võivad korraldada riigi
meistrivõistlused ühise üritusena.

1.2.029

Riigi meistrivõistlused maanteel peavad toimuma juuni kuu viimasel nädalal.
Kui see nii ei ole, siis ei tohi UCI punkte jagada. Kõik võistlustulemused tuleb
saata e-maili või faksi teel UCI-sse hiljemalt kaks päeva pärast ürituse viimast
päeva. Hiljem saadetud tulemusi ei võeta UCI paremusjärjestuses arvesse.
Riigi meistrivõistlused cyclo-krossis peavad toimuma juhatuse poolt kindlaks
määratud kuupäeval.
Riigi meistrivõistlused maastikurattasõidus peavad toimuma aasta 29.nädalal.
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UCI võib nendest kohustustest vabastada lõuna poolkera riigid või force
majeure’i (vääramatu jõud) juhtudel.
(teksti muudetud 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05; 1.01.06; 1.01.08; 1.07.10)

§8
1.2.030

Kihlveod
Igaüks, kes allub UCI reeglitele, ei tohi olla seotud otseselt või kaudselt
jalgrattaspordi võistluste kihlvedude korraldamisega, karistuseks on 8 päeva
kuni üheaastane kõrvaldamine ja/või rahatrahv suuruses 2000 kuni 200 000
CHF-i.
Lisaks, kui korraldaja on kihlvedude korraldamisega seotud, siis kõik tema
poolt korraldatavad võistlused on kalendrist välja arvatud üheks aastaks.

§9

Sponsoreerimine

1.2.030bis Vaatamata seadusandlusele ei tohi litsentsi omanik, UCI võistkond või

rahvuslik või rahvusvaheline jalgrattavõistlus olla seotud mitte ühegi
tubakatoote, alkoholibrändi ega pornograafilise või muu tootega, mis võib
kahjustada UCI imidžit või jalgrattasporti laiemas plaanis.

Käesolevas artiklis defineeritakse alkohoolseks joogiks jooki, mille alkoholi
sisaldus on 15% ja enam. Peale litsentsi andmise, võistkonna ja võistluse
registreerimise keeldumise, kaasnevad selle punkti vastu eksimisel järgmised
karistused:
• võistkonnale stardi keeld ja rahatrahv 1 000 kuni 200 000 CHF-i
• litsentsi omanikule stardi keeld ja rahatrahv 1 000 kuni 25 000 CHF-i
• võistluse eemaldamine kalendrist ja/või rahatrahv 5 000 kuni 500 000 CHF,
mis on ühiselt maksmisele kuuluv litsentsi omanikule, võistluse omanikule
ja korraldajale.
(punkt sisestatud 1.07.10)

Lõik 2: võistluste korraldamine

§1
1.2.031

24

Korraldaja
Jalgrattaspordi võistluse korraldaja peab omama vastavat litsentsi. Ta peab
olema selle riigi alaliidu litsentsi omanik, kus võistlus toimub.
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1.2.032

Korraldaja on täielikult ja eranditult vastutav võistluse korraldamise eest, olles
kooskõlas nii UCI määrustega kui ka halduslike, rahaliste ja seaduslike
aspektidega.
Korraldaja üksinda on vastutav võimude, osavõtjate, abiliste, ametnike ja
pealtvaatajate ees.
Korraldaja on vastutav rahaliste kohtustuste eest, mis on seotud eelmiste
ürituste korraldamisega kolmanda osapoole poolt või nende üritustega, mida
juhatus (või kui tegu on UCI WorldTour’i üritusega, siis Professional Cycling
nõukogu) peab selle ürituse eelkäijateks.

1.2.033

Võistluse läbiviimise järelvalve UCI, alaliitude ja kohtunike poolt on seotud vaid
sportimise nõuetega ning korraldaja üksinda on vastutav korraldamise ja
seadmete kvaliteedi ja turvalisuse eest.

1.2.034

Korraldaja peab tegema kindlustuse, mis katab kõik võistluse korraldamisega
seotud riskid. See kindlustus peab UCI-d nimetama ühiselt kindlustatud
kaasosaliseks ja katma kõik pretensioonid, mida võidakse teha UCI vastu
seoses selle üritusega.

1.2.035

Korraldaja peab võtma kasutusele kõik turvameetmed, mida ettevaatus nõuab.
Korraldaja tagab, et võistlus viiakse läbi parimates materiaalsetes tingimustes
kõigi asjaosaliste suhtes (sõitjad, abilised, ametnikud, kohtunikud,
ajakirjanikud, turvatöötajad, meditsiinitöötajad, sponsporid, pealtvaatajad jne).
Kui ei ole teisiti määratud, peab korraldaja hoolitsema kogu ürituse
korraldamiseks vajamineva varustuse eest, sealhulgas on ka kogu ajavõtu
varustus.

1.2.036

Korraldaja peab alati püüdma
korraldamise parim kvaliteet.

§2

Ürituse korraldamisõigus

1.2.037

olemasolevate

vahenditega

saavutada

Jalgrattavõistlust võib korraldada ainult siis, kui see on lisatud alaliidu,
kontinendi või maailma kalendrisse.
Võistluse lisamine kalendrisse tähendab, et selle korraldamine on lubatud, kuid
ei tähenda, et UCI või alaliit, kes selle registreeris, on kohustatud selle eest
vastutama.

1.2.038
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1.2.039

Korraldaja peab, kuupäevaks, mille on seadnud alaliit, esitama alaliidule
võistluse tehnilise toimiku, mis koosneb vähemalt järgmisest teabest (kui
kohaldatav):
• antud võistluse reeglid; need reeglid ei tohi olla programmi trükis avaldatud
enne, kui need on alaliidu poolt kinnitatud;
• võistluse programm ja ajakava;
• kutsutud sõitjad (sõitjate, võistkondade jne. kategooriad);
• ülesandmise protseduur, võistlusnumbrite väljastamine;
• auhindade nimekiri;
• reisi- ja elamiskulude finantseerimistingimused;
• võistluse toitlustamise korraldamine (meetod, arv, toitlustusalad jne.);
• transpordi korraldus osavõtjatele ja pakihoiule;
• raja või ringi kirjeldused ja täpsed plaanid, sisaldades stardi- ja finišiala;
• poodiumi, antidopingu testide ruumide, sekretariaadi, pressiruumi jne.
asukoht;
• politsei ja turvajõudude korraldamine ning meditsiinilise hädaolukorra
juhend;
• fotofiniši ja ajavõtu seadmed;
• rajatised avaliku teadustamise tarbeks ja teadustajad;
• para-jalgrattaspordi üritustel peab olema tagatud informatsioon juurdepääsu
võimaluste kohta.
(teksti muudetud 1.01.05; 1.07.11)

§3
1.2.040

Võistluse reeglid
Korraldaja peab koostama antud võistlusele reeglid.
Reeglid sisaldavad teiste asjade hulgas kõiki sellele võistlusele omaseid
sportlikke aspekte.
Need võistluse reeglid peavad täielikult vastama käesolevatele määrustele ja
need peavad olema eelnevalt kinnitatud korraldaja alaliidu poolt.

1.2.041

§4
1.2.042

Need võistluse reeglid peavad olema trükis avaldatud programmis ja/või
võistluse tehnilises juhendis.

Programm – tehniline juhend
Korraldaja peab koostama enda võistluse programmi ja/või tehnilise juhendi,
mis peab olema eelnevalt kinnitatud tema alaliidu poolt.
Sisu määravad kindlaks sätted, mis hõlmavad erinevaid distsipliine.
See peab olema vähemalt prantsuse- või inglisekeelne; teised keeled võivad
olla lisatud.
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1.2.043

Välja arvatud väikesed muudatused võistluse ajakavas, võistlussätteid, mis on
juba programmis ja/või tehnilises juhendis avaldatud, ei tohi enam muuta, neid
võib muuta vaid juhul, kui kõik asjaosalised annavad nõusoleku või kui neid on
vaja kooskõlastada määrustega.
Korraldaja võib teha suuri muudatusi ürituse ajakavas, kui on täidetud
järgnevad tingimused:
1) ta peab teavitama võistkondi või sõitjaid ja rahvusvahelisi kohtunikke
vähemalt 15 päeva enne;
2) ta peab kinni maksma võiskondade või sõitjate, kohtunike, alaliitude ja UCI
tagastamatud kulutused, mis on põhjustatud ajakava muudatustest.

1.2.044

Programmi või tehnilise juhendi sätete rikkumine toob korraldajale kaasa
rahatrahvi suuruses 500 kuni 2 000 CHF-i.

1.2.045

Korraldaja peab saatma programmi ja/või tehnilise juhendi kõigile osalema
kutsutud võistkondadele ja sõitjatele, kõige hiljemalt siis kui nad kinnitavad
oma osavõttu.
Korraldaja peab saatma programmi ja/või tehnilise juhendi rahvusvahelis(t)ele
kohtuniku(e)le 30 päeva enne võistluspäeva.

1.2.046

Võistkondade mänedžeride koosolekul peab korraldaja varuma piisava arvu
koopiaid programmist ja/või juhendist, et neid sõitjatele jagada.

1.2.047

Võistlusest osavõtmisega eeldatakse, et sõitja on nõus programmi ja/või
tehnilise juhendiga, kaasa arvatud võistluse reeglitega.

§5

Kutsed – Registreerimine
Üldine reegel

1.2.048

Kui ei ole täpselt määratletud, siis võib korraldaja valida oma üritusele
mistahes võistkondi ja sõitjaid, arvestamata mistahes rahvuslikku kaitset.
Rikkumata sätteid, mis puudutavad maastikurattasõitu, BMX-i, „jalgrattasporti
kõigile“, para-jalgrattasporti ja seeniorite kategooriaid, rahvusvahelises
kalendris oleva ürituse korraldaja ei tohi nõuda sõitjatelt ja/või võistkondadelt
mistahes kujul toetusi (toetused kulutusteks, registreerimismaksuks jne.).
(teksti muudetud 1.01.02; 1.01.04; 01.01.05; 23.09.05; 1.02.07; 1.07.11)

Tingimused
1.2.049
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Vähemalt 50 päeva enne võistlust peab kutse saanud pool kirjalikult (kiri, faks)
teavitama korraldajat oma soovist, osaleda võistlusel või mitte.
Vähemalt 40 päeva enne võistlust peab korraldaja saatma UCI ametliku
registreerimisankeedi kõigile kutsutud osapooltele, kelle osalemisega ta nõus
on. Samal ajal peab ta teavitama neid osapooli, kelle osalemisega ta nõus ei
ole.
Vähemalt 20 päeva enne võistlust peab kutsutud osapool korraldajale tagasi
saatma nõuetekohaselt täidetud registreerimisankeedi originaali.
72 tundi enne võistluse algust peavad võistkonnad saatma faksiga või emailiga korraldajale koopia registreerimisankeedist, kus on kirjas ülesantavate
võistlejate nimed ja kaks reservi.
Osapool, kes ei täida antud tähtaegu, minetab oma õigused.
(teksti muudetud 1.01.01; 1.01.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.10.10)

1.2.050

Korraldaja peab
kinnitamiseks.

saatma

registreerimisankeedid

kohtunike

komisjonile

Üldsätted
1.2.051

Alaliidu kalendri võistluse puhul määrab registreerimisprotseduurid kindlaks
korraldaja alaliit.

1.2.052

Rahvuskoondis, regionaalvõistkonnad ja klubid ning nende sõitjad ei tohi
startida välisriigi võistlustel, kui neil ei ole selleks oma alaliidu kirjalikku luba
(välja arvatud juhul kui võistkonnad ja sõitjad on samast alaliidust kust
korraldajagi). See luba peab sisaldama kehtivuse kuupäevi ja sõitja(te)
nime(sid).
See punkt ei rakendu sõitjate puhul, kes kuuluvad punkti 2.1.011 sätete alla.

1.2.053

Juhul, kui UCI-s registreeritud võistkond või sellise võistkonna sõitja on
võistlusse üles antud, kuid ei ilmu kohale, siis registreerimisankeedile
allakirjutanu ja tema võistkond on ühiselt ja eraldi kohustatud korraldajale
maksma hüvitist, mis on võrdne kahekordse reisi- ja elamiskuluga, milles on
kirjalikult kokku lepitud.
Teistel põhjustel mitte startimise eest on registreerimisankeedile allakirjutanu
ja võistkond, keda ta esindab, kohustatud maksma korraldajale trahvi, mis on
võrdne reisi- ja elamiskuluga, milles on kirjalikult kokku lepitud.

1.2.054
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Korraldaja ei tohi keelduda võistkonna või sõitja startimisest, kui see/ta on
registreeritud. Ta peab pöörduma oma kaebustega kohtunikekogu poole, kes
teeb otsuse.
Kui korraldaja ei luba ilma arvestatava põhjuseta startida võistkonnal maantee
HC või 1. kategooria üritusel, siis peab korraldaja maksma võistkonnale
hüvitiseks summa, mis on võrdne kahekordse ürituse kogu toetussummaga.

Karistused
1.2.055

§6

Järgnevad rikkumised on karistatavad, nagu on viidatud allpool:
a) Sõitja, kellele on number väljastatud, puudub stardist:
- kui ei osale ühelgi teisel üritusel: rahatrahv suuruses 50 CHF-i;
- kui osaleb teisel üritusel: lõpuprotokollist välja jätmine ja rahatrahv
suuruses 500 kuni 3000 CHF-i.
b) Korraldaja suutmatus kasutada ametlikku registreerimisankeeti:
- 300 kuni 1000 CHF-i suurune rahatrahv võistkonna kohta.

Võistluse staap – Sekretariaat

1.2.056

Korraldaja kindlustab täisvarustuses sekretariaadi ruumi kogu võistluse ajaks.
Keegi korraldaja esindajatest peab seal olema kogu aeg.

1.2.057

See võistluse staap peab olema üles pandud võistluse toimumispaika.
Maanteevõistlustel peab võistluse staap olema töökorras stardipaigas kahe
tunni vältel enne starti ja finišipaigas kahe tunni vältel enne võistluse finišit.

1.2.058

Võistluse staap jääb avatuks peale finišit kuni tulemused on saadetud UCI-sse,
või kuni kohtunikud on oma töö vastavas staabis lõpetanud.

1.2.059

Võistluse staap peab olema varustatud vähemalt ühe telefoniliini, faksi ja
internetiühendusega arvutiga.

§7

Rada ja turvalisus
Turvalisus

1.2.060

Korraldaja peab muretsema pädeva turvafirma ja korraldama tõhusa koostöö
politseiga.

1.2.061

Rikkumata asjassepuutuvaid haldus- ja seadussätteid ning üldiseid
turvakohustusi peab korraldaja kindlustama, et võistlusrajal või võistlusalal ei
ole kohti või situatsioone, mis võiksid kedagi ohtu seada (sõitjaid, abilisi,
ametnikke, pealtvaatajaid jne.).

1.2.062

Rikkumata sätteid, mis kohustavad sulgeda kogu raja, peab liiklus rajal olema
võistluse läbimise ajaks peatatud.
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1.2.063

Mitte ühelgi juhul ei saa UCI-d pidada vastutavaks õnnetuste eest, mis
toimuvad raja defektide või vigaste seadeldiste tõttu.

1.2.064

Sõitjad peavad eelnevalt rajaga tutvuma.
Kui puudub politsei ametniku korraldus, ei tohi sõitjad lahkuda ettenähtud rajalt
ja nad ei saa väita, et see oli eksimus, ega tuua teisi põhjusi, nagu näiteks
mõne isiku vale suunanäitamine, puuduvad või halvasti paigutatud märgid jms.
Kui sõitja peaks „rada lõikama“, millega ta saavutab edumaa, karistatakse teda
punkti 12.1.040. alapunkt 15 järgi, sõltumata teistest distsiplinaarmeedetest,
mida võidakse rakendada.
(teksti muudetud 1.01.07)

1.2.065

Kui üks või mitu sõitjat lahkuvad rajalt politsei ametniku käsu järgi, siis neid ei
karistata. Kui see ümbersõit annab edumaa, siis need sõitjad saabudes tagasi
õigele rajale ootavad ja jätkavad sõitu kui nende ümbersõidule eelnev
positsioon on saavutatud.
Korraldaja peab tegema kõik selleks, et kõik valesti sõitnud võistlejaid samast
kohast rajale tagasi juhtida, kust nad valesti sõitsid.

§8

Arstiabi

1.2.066

Korraldaja peab üles seadma pädeva arstiabi staabi.

1.2.067

Korraldaja peab kutsuma ühe või mitu arsti, et tagada sõitjatele arstiabi.

1.2.068

Seadmed kiireks haiglasse toimetamiseks peavad olema kättesaadavad.
Vähemalt üks kiirabiauto peab järgnema võistlusele või olema valmis
võistluspaigas.
Enne ürituse starti peab korraldajal olema pakkuda startivatele võistkondadele
nimekiri haiglatest, kuhu on teavitatud toimuvast võistlusest.

§9

Auhinnad

1.2.069

Kogu informatsioon auhindade (arv, olemus, summa, autasustamise
tingumused) kohta peab olema selgelt välja toodud võistluse programmis või
tehnilises juhendis.

1.2.070

Juhatus võib seada miinimum auhinna tasemed rahvusvahelise kalendri
üritustele. UCI WorldTour’i ürituste puhul määrab miinimum auhinna suuruse
Professional Cycling nõukogu.
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1.2.071

Mitte hiljem kui 30 päeva enne võistlust peab korraldaja maksma oma
alaliidule kogu auhinnarahade summa. Alaliit kindlustab nende jagamise.
Makse võib olla asendatud panga garantiiga; sellisel juhul maksab
auhinnarahad välja korraldaja.

1.2.072

Auhinnarahad tuleb rahasaajatele või nende esindajatele välja maksta mitte
hiljem kui 90 päeva pärast võistluse finišit.

1.2.073

Kui leiab aset vaidlus, mis võib mõjutada paremusjärjestust ja seega ka õigust
auhinnale, siis auhinda enne välja ei anta, kui on otsusele jõutud.
Kui ei ole teisiti määratud, siis iga järgnev sõitja paremusjärestuses tõuseb
koha võrra ülespoole ja omab õigust auhinnale, mis vastab tema uuele kohale
paremusjärjestuses.
Kui sõitja või võistkond jääb paremusjärjestuse kohast ilma, mis oli
auhinnatud, peab auhinna korraldajale tagastatud ühe kuu jooksul, kes siis
selle uuesti üle annab. Kui see jäetakse tegemata, siis automaatselt suureneb
tagasimakstav summa 20% (kahekümne protsendi) võrra ja korraldaja võib
pöörduda asjaga UCI-sse. Sõitja või võistkonna litsents peatatakse
automaatselt kuniks 20% (kahekümne protsendi) võrra suurenenud
auhinnaraha ei ole makstud UCI kätte ühe kuu jooksul hetkest, mil on saadud
teatis UCI-lt.
Viimane punkt käib ka kõigi vahendajate või kasusaajate kohta, kelle käes on
auhind, hetkest, mil nõutakse auhinna tagastamist.
(teksti muudetud 1.01.05; 1.10.05; 1.01.09)

1.2.074

§ 10
1.2.075

Kui võistlus on sõidetud ebaharilikult madala tempoga, siis võib kohtunikekogu
pidades nõu korraldajaga, otsustada auhindu vähendada või neid mitte välja
anda.

Reisi- ja elamiskulud
1. Rikkumata allpool olevaid sätteid on korraldajapoolne toetus rahvusvahelise
kalendri ürituse reisi- ja elamiskulude jaotus korraldaja ja võistkondade või
sõitjate omavaheline kokkulepe.
Elamiskulud hõlmavad endas majutust, sööke ja jooke (ainult mineraalvett)
ürituse jooksul.
2. Teatud ürituste tarvis võib UCI juhatus või Professional Cycling nõukogu
kohustada korraldajat maksma osaluskulu ja määrata selle minimaalse
summa. Osaluskulud on määratud reisikulude katmiseks.
(teksti muudetud 1.01.02; 1.01.03; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.09)

1.2.076

Kulude katteks mõeldud toetus peab hiljemalt olema makstud ürituse lõpuks.
Nelja või enama päevalise võistluse puhul, peab kokkulepitud toetus olema
makstud järgnevalt:
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• üks kolmandik võistkondade mänedžeride koosoleku lõpuks;
• üks kolmandik võistluse keskpaigaks;
• kogu summa viimase päeva eelõhtuks.

Lõik 3: võistluse läbiviimine

§1

Korralduse ja võistluse järelevalve

1.2.077

Võistluse materiaalse majandamise võtab enda kanda korraldaja või tema
esindaja. Puhtalt materiaalse majandamise probleemid on võistluse juhatuse
lahendada, olles kooskõlas vastavate seadustega ja peale nõupidamist
kohtunikekoguga.

1.2.078

Kohtunikekogu president/peakohtunik koos kõigi teiste kohtunikega võtab
enda kanda võistluse sportliku poole ja järelvalve ülesande.

§2
1.2.079

Osalejate käitumine jalgrattavõistlustel
Kõik litsentsi omanikud peavad olema asjakohaselt riides ja korralikult käituma
igas situatsioonis, ka siis kui ei võistelda.
Nad ei tohi kasutada vägivalda, ähvardada, sõimata, käituda ebasündsalt ega
seada teisi inimesi ohtu.
Nad ei tohi kahjustada teiste litsentsi omanike, ametnike, sponsorite, alaliitude,
UCI või üldise jalgrattaspordi au ei sõnas, žestina, kirjalikult ega mõnel muul
moel. Kriitika õigust peab kasutama põhjendatud ja mõistlikul viisil ja
mõõdukalt.

1.2.080

Kõik litsentsi omanikud peavad osalema jalgrattavõistlustel ausa mängu
reeglite kohaselt. Nad peavad õiglaselt andma enda panuse võistluse
sportlikku edusse.

1.2.081

Sõitjad peavad sportlikult kaitsma enda võimalusi.
Keelatud on kõik salajased kokkulepped või käitumine, mis võltsib või ei käi
kokku võistlushuvidega.

1.2.082

Sõitjad peavad olema ülimalt ettevaatlikud. Nad on vastutavad kõigi nende
poolt põhjustatavate õnnetuste eest.
Nad peavad võistlusel oma käitumisega järgima riigi seadusi, kus võistlus aset
leiab.

1.2.083
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§3

Võistkonna mänedžer

1.2.084

Igat võistkonda juhib võistluste ajal selleks ülesandeks määratud võiskonna
mänedžer, välja arvatud regionaalvõistkondi ja klubisid.

1.2.085

Võistkonna mänedžer vastutab, et tema võistkonna sõitjad on määratud
aegadel õiges kohas (allkirja andmisel, stardis, antidopingu kontrollis jne.).
Ta peab reageerima, kui teda on kohtunikekogu presidendi /peakohtuniku või
võistluse korralduse juhatuse poolt kutsutud.

1.2.086

Võiskonna mänedžer võib esindada sõitjaid kohtunikekogu ees.

§4
1.2.087

Võistkondade mänedžeride koosolek
Korraldaja peab läbi viima mitte varem kui 24 tundi ja mitte hiljem kui kaks
tundi enne võistluse starti koosoleku, selleks sobivas ruumis, korraldaja
esindajate, võistkondade mänedžeride, kohtunike ja, kui vajalik,
neutraalautode ja publikuga tegelevate inimeste vahel, et kooskõlastada
nende vastavad ülesanded ja jagada informatsiooni ürituse eripäradest ja
turvameetmetest.
Maailma ja kontinentaalkalendri maanteesõitude HC ja 1. kategooriale Mehed
Eliit ja UCI Road Cup üritustel peab see koosolek toimuma järgnevatel
aegadel:
- 17:00 ürituse eelõhtul, kui start on enne 12:00;
- 10:00 ürituse päeval, kui start on peale 12:00.
Cyclo-krossi maailmakarika üritustel peab koosolek toimuma võistlus(t)ele
eelneval päeval.
Maastikurattasõidu
maailmameistrivõistlustel,
maailmakarikavõistlustel,
kontinetaalsetel meistrivõistlustel, HC („hors class“) võistlustel ja 1. klassi
mitmepäevasõidu võistlustel peab koosolek toimuma võistluse eelneval
päeval.
(teksti muudetud 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.08; 1.01.09)

1.2.088

Koosolekul peavad kohtunikud kordama vastavate määruste sätteid, eriti neid
mis puudutavad võistlusele täpsustavaid määrusi. Korraldaja annab teada
konkreetsetest seaduslikest sätetest, mis võivad rakenduda, näiteks seoses
dopinguga.
Koosoleku läbiviimise kord on määratud UCI poolt.
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§5

Mandaat

1.2.089

Korraldaja kannab hoolt, et kohtunikekogu saaks õigeks ajaks sõitjate
nimekirja, kes on registreeritud võistlusele ja kes on märgitud sõitjateks või
varusõitjateks (stardinimekiri).

1.2.090

Enne võistkondade mänedžeride koosolekut (vastavalt punktile 1.2.087), peab
iga võistkonna mänedžer või tema esidaja kinnitama kohtunikekogule sõitjate
nimed, kes tulevad starti. Kohtunikekogu kontrollib nende sõitjate litsentse ja
tagab, et nad on lisatud stardinimekirja.
Sõitjaid, kes on kinnitatud startijateks, ei saa enam asendada.
Kohtunikekogu kontrollib samuti alaliidu poolt osalemiseks antud luba, punkti
1.2.052 kohaselt.
Eelnimetatud tegevused peavad olema korraldatud nii, et need on lõpetatud
vähemalt 15 minutit enne võistkondade mänedžeride koosolekut.

1.2.091

Sõitja, kelle litsents on kontrollitud, saab enda võistlusnumbri(d).

1.2.092

Sõitja, kes litsentsi ei esita ning kelle staatust, kui mitte peatatud litsentsiga
isikut ei ole võimalik välja selgitada, ei tohi startida ega olla ürituse
paremusjärjestuses.

1.2.093

Litsentside kontroll peab toimuma piisavalt suurel alal ja see ei tohi olla
publikule avatud.

§6

Võistluse start

1.2.094

Maantee- ja cyclo-krossi võistlustel tuleb sõitjatel enne starti anda kohtuniku
järelvalve all allkirjalehele allkiri.

1.2.095

Start antakse püstoli, vile, kella, lipu või elektrooniliste vahenditega.

1.2.096

Start antakse kohtuniku (starteri) poolt või tema valve all ja ainult tema üksi on
otsustajaks stardi kehtivuses.

1.2.097

Valestardi puhul tehakse kaks püstolipauku, kaks vile või kaks kellalööki.

1.2.098

Kohtunikud kontrollivad, et stardijoonel oleksid võistlejad varustatud vastavalt
määrustele (jalgratas, riietus, võistlusnumbrid jne.).
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§7

Finiš
Finišijoon

1.2.099

Finišijoon on 4 cm laiune mustaks värvitud joon 72 cm laiusel valgel ribal,
jättes seega mõlemale poole musta joont 34 cm laiuse valge ala. Maastikuratta
võistlustel peab valge riba olema 20 cm lai, jättes 8 cm laiuse valge ala
mõlemale poole musta joont.

1.2.100

Finiš toimub hetkel, mil esijooksu kumm puudutab finišijoone esiserva
vertikaalsel tasapinnal. Fotofiniši otsus on lõplik.
Kui ei ole teisiti määratud, võib finišeerimist määrata ka vastav tehniline
vahend, mis on kohtunikekogu poolt heaks kiidetud.

1.2.101

Maantee, maastikuratta, BMX-i ja cyclo-krossi üritustel peab silt kirjaga
„FINISH“ olema kinnitatud püstloodis tee või rajaga finišijoone kohale. Kui silt
on läinud kaduma või kahjustatud, siis finišijoont peab tähistama valge-musta
ruuduline lipp.
Kõigis finišites, vahefinišites ning maanteevõistluste puhul mäetippude
läbimisel peab kasutama ka „bännerit“. Kui „bänner“ on läinud kaduma või
kahjustatud, siis kasutatakse valge-musta ruudulist lippu.
(teksti muudetud 1.01.05; 1.07.11)

1.2.102

Fotofiniš koos elektroonilise ajavõtuga on nõutud järgnevatel üritustel:
• maanteevõistlused
• trekivõistlused
• olümpiamängud, maailmameistrivõistlused ja maastikuratta maailmakarika
üritused
• BMX-i võistlused
Cyclo-krossi maailmakarika üritustel on nõutud vaid fotofiniš.

1.2.103

Film, elektroonilise ajavõtu lint ja kõik teised vahendid, millega finišit on
jäädvustatud, on arvestatavad kui kehtivad dokumendid. Kui finišijärjestus on
seatud kahtluse alla, võivad kõik asjaga seotud osapooled seda vaidlustada.

Ajavõtt
1.2.104

Iga võistluse jaoks määrab rahvuslik alaliit piisava arvu ajavõtu kohtunikke, kes
on selleks litsentseeritud. Ajavõtu kohtunikke võivad abistada teised korraldaja
alaliidu litsentseeritud isikud, välja arvatud ajavõtmises.

1.2.105

Ajavõtu kohtunikud märgivad ajad üles dokumendile, millele nad alla
kirjutavad, ja annavad üle finišikohtunikule.

1.2.106

Aegu võetakse elektroonilise ajavõtu masina abil.
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Treki ja maastikuratta laskumisvõistlustel võetakse aegu 1000ndik sekundi
täpsusega.
Teistel võistlustel võetakse vähemalt
avaldatakse sekundi täpsusega.

sekundi

täpsusega.

Tulemused

Lisaks võidakse kasutada käsitsi ajavõttu, kui seda peetakse vajalikuks või
kasulikuks.

1.2.107

Kui mitu sõitjat finišeerib ühes grupis, siis kõik samas grupis olevad sõitjad
saavad sama aja.
Kui grupi viimase sõitja tagajooksu tagaosa ja järgmise grupi esimese sõitja
esijooksu esiosa vahel on sekundi suurune või suurem vahe, siis ajavõtu
kohtunik annab järgmise grupi sõitjatele uue aja selle grupi esimese sõitja
järgi. Sekundi suurune või suurem vahe (tagajooks – esijooks) sõitjate vahel
tähendab uut aega.
(teksti muudetud 1.01.05; 1.01.09)

Paremusjärjestus
1.2.108

Kui ei ole teisiti määratud, siis paremusjärjestusse jõudmiseks tuleb igal sõitjal
lõpetada võistlus täielikult enda jõul ilma teiste inimeste abita.

1.2.109

Sõitja võib ületada finišijoone jala, kui tal on kaasas enda jalgratas.

1.2.110

Lõpujärjestuse, võidetud punktide arvu ja sõidetud ringide arvu märgib üles
finišijoone kohtunik. Kui vajalik, siis paremusjärjestus tehakse kindlaks
saadaval olevate tehniliste vahenditega.

1.2.111

Rikkumata õigusvõimeliste osapoolte tehtud muudatusi seoses määruste
rakendamisega, võib korraldaja alaliit võistluse paremusjärjestuses teha
muudatusi 30 päeva jooksul peale võistluse lõppu, kui on leitud sõitjate
finišeerimise järjekorras vigu.
Korraldaja alaliit peab informeerima nendest korrektuuridest korraldajat ja kõiki
vastavaid sõitjaid, vajadusel läbi nende võistkonna. Rahvusvahelise kalendri
võistluste puhul peab informeerima ka UCI-d. Korraldaja alaliit tagab, et kõik
küsimused, mis tulenevad nendest korrektuuridest paremusjärjestuses,
saavad korralikult lahendatud.

§8

Autasustamise tseremoonia

1.2.112

Kõik
asjasse
puutuvad
sõitjad,
vastavalt
nende
tulemusele,
paremusjärjestusele ja sooritusele, peavad osalema ametlikel tseremooniatel
nagu särkide, lillede või medalite üleandmine, auringid, pressikonverents jms.

1.2.113

Sõitjad peavad ametlikele tseremooniatele ilmuma võistlusriietuses, kui just ei
ole määratud teisiti.
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Lõik 4: võistluste järelvalve

§1
1.2.114

Üldsätted
Alaliitude kalendrites olevate võistluste järelvalve määrab korraldaja alaliit.
Rahvusvahelise kalendri võistluste järelvalve määrab käesolev lõik.

§2

Kohtunikekogu
Ülesanne ja koosseis

1.2.115

Jalgrattavõistluste kulgu jälgib kohtunikekogu.
Korraldaja peab eriliselt kandma hoolt, et kohtunikud saaksid tööd teha
parimates tingimustes.

1.2.116

Kohtunikekogu peab koosnema kohtunikest nii nagu on toodud punktis
1.1.070.
Kohtunike arv ja staatus on igaks võistluseks määratud järgmise tabeli põhjal:
(teksti muudetud 1.01.05; 26.01.07; 1.02.11; 1.10.11)
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Kõigi kategooriate sõitjad

1011

Ametisse
määraja

OM ja
Paraolümpiamängud

MM

Juuniorite
MM &
B MM (1)

Kontinentaal
MV &
Regionaal
mängud (2)

Seeniorite
MM

UCI

1

1

1

1

1

Alaliit

-

-

-

-

-

UCI

4

6

5

-

-

Alaliit

-

-

-

2

2

Kohtunikekogu liige,
UCI rahvusvaheline
või alaliidu kohtunik

Alaliit

-

-

-

-

-

Lisa kohtunikud
saateautodes ja
mootorratastel

Alaliit

10*

8

10

*

10*

Kohtunikekogu
president, UCI
rahvusvaheline
kohtunik

Kohtunikekogu liige,
UCI rahvusvaheline
kohtunik

Riigi meistrivõistlused

*kui riigis puudub UCI rahvusvaheline kohtunik, siis alaliidu kohtuniku valik peab olema eelnevalt kinnitatud UCI poolt.

1*

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED
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Positsioon ja
staatus
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Maailma kalender
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Kohtunikekogu
president, UCI
rahvusvaheline
kohtunik

Ametisse Ühepäeva Mitmepäeva
sõidud
sõidud
määraja

Naised Eliit

Mees-ja naisjuuniorid

Suur
tuurid

HC

1

2

World
cup

1

2

Ncup

1

UCI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Alaliit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UCI

2

2

3

3

-

-

-

-

-

-

-

Alaliit

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

Kohtunikekogu
liige, UCI
rahvusvaheline
või alaliidu
kohtunik

Alaliit

-

-

-

-

-

2

-

2

2

2

2

Lisa kohtunikud
saateautodes ja
mootorratastel

Alaliit

3

2-4*

3-6*

2-6*

0-2*

0-2*

1-3*

0-2*

0-2*

0-2*

0-2*

Kohtunikekogu
liige, UCI
rahvusvaheline
kohtunik

* Olenevalt osalejate arvust ja raja loomusest.
(1) Maantee ja treki distsipliinidele.
(2) Ühinenud Rahvaste mängudeks määrab UCI iga jalgrattaspordi distsipliini jaoks eraldi presidendi.
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(teksti muudetud 1.01.05; 1.01.08; 15.07.08; 1.01.09; 01.02.10)

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED

Positsioon ja
staatus

Mehed Eliit - võistlused
Kontinentaalkalendris

CYCLO-KROSSI VÕISTLUSED

ÜLDMÄÄRUSED JALGRATTASPORDIS

Kohtunikekogu
president; UCI
rahvusvaheline
kohtunik

Ametisse
määraja

MM

World Cup

Kontinentaalsed
meistrivõistlused

C1

C2

UCI

1

1

1

1

1*

Kohtunikekogu
sekretär

Alaliit
UCI

1**
1

1

Alaliit
UCI

Kohtunikekogu
liige, UCI
rahvusvaheline
kohtunik

Alaliit

Lisa kohtunik,

Alaliit

Riigi
meistrivõistlused

1

1

2

2

1*

3

2

2

1

3

4

2

UCI
rahvusvaheline või
alaliidu kohtunik

* korraldaja riigi rahvusest
** kui riigis puudub UCI rahvusvaheline kohtunik, siis alaliidu kohtuniku valik peab olema eelnevalt kinnitatud UCI poolt.
(teksti muudetud 1.02.10)
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staatus

1011

1011

TREKIVÕISTLUSED
Ametisse
määraja

OM ja
Paraolümpiamängud

MM

Juuniorite
MM

B -MM

Veteranide
MM

Peakohtunik,
UCI
rahvusvaheline
kohtunik

UCI

1

1

1

1

1

Kohtunikekogu
sekretär, UCI
rahvusvaheline
kohtunik

1

1

1

1

1

1
1*

Alaliit

UCI

1

1

1

1

Alaliit

Kohtunikekogu
sekretär,
rahvuslik
kohtunik

Alaliit

Starter, UCI
rahvusvaheline
kohtunik

UCI
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Starter,
rahvuslik
kohtunik

Kont. World CL 1 CL 2 CL 3 CL 4
Riigi
MV ja
Cup
meistri
Reg.
võistlumängud
sed

Alaliit
Alaliit

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED
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Positsioon ja
staatus

TREKIVÕISTLUSED
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Ametisse
määraja

OM ja
Paraolümpiamängud

MM

Juuniorite
MM

B -MM

Kohtunik, UCI
rahvusvaheline
kohtunik

UCI

1

1

1

1

Kohtunik,
rahvuslik
komissar
Kohtunikekogu
liige (min. arv)
UCI
rahvusvaheline
komissar
Kohtunikekogu
liige (min.arv)
rahvuslik
komissar

1011

Lisakohtunikud,
UCI
rahvusvaheline
või rahvuslik
komissar

Alaliit

Veteranide
MM

Kont. World CL 1 CL 2 CL 3 CL 4
Riigi
MV ja
Cup
meistri
Reg.
võistlumängud
sed
1

1

1

Alaliit

UCI

1

3

1

1

1

1

1

1

5

5

3

3

1

Alaliit

Alaliit

Alaliit

1

10

12

10

10

10

10

11

*kui riigis puudub UCI rahvusvaheline kohtunik, siis alaliidu kohtuniku valik peab olema eelnevalt kinnitatud UCI poolt.
(teksti muudetud 15.07.08; 01.02.10)
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Ametisse
määraja

OM ja
Paraolümpiamängud

MM

Maratoni
MM

Veteranide
MM

Kont.
MV *
ja
Reg.
mängud

World
Cup

SHC

S1

S2

HC

C1

C2

C3

Peakohtunik,
UCI rahvusvaheline
kohtunik

UCI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Peakohtuniku
assistent, UCI
rahvusvaheline
kohtunik
Peakohtuniku
assistent,
rahvuslik
komissar
Kohtunikekogu sekretär

Riigi
meistrivõistlused

Alaliit

UCI

1**

1

1

1

Alaliit

1*
1

1

1

Alaliit

UCI
Alaliit

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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* ainult juhul kui on kolmiküritus: XCO, DH, 4X.
** kui riigis puudub UCI rahvusvaheline kohtunik, siis alaliidu kohtuniku valik peab olema eelnevalt kinnitatud UCI poolt.
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Positsioon ja
staatus

OM ja
Paraolümpiamängud

MM

Maratoni
MM

UCI

1

1

1

Alaliit

Stardikohtunik
(XC),
rahvuslik
komissar

Alaliit

Stardikohtunik
(DH), UCI
rahvusvaheline
kohtunik

UCI

Stardikohtunik
(DH),
rahvuslik
komissar

Alaliit

Alaliit

1

Veteranide
MM

Kont.
MV *
ja
Reg.
mängud

World
Cup

1

1

1

SHC

S1

S2

HC

C1

C2

C3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Riigi
meistrivõistlused

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED
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Stardikohtunik
(XC), UCI
rahvusvaheline
kohtunik

Ametisse
määraja

1011

1011

MAASTIKURATTAVÕISTLUSED
Positsioon ja
staatus

Finišikohtunik,
rahvuslik
komissar

Lisa
kohtunikud,
UCI rahvusvaheline või
rahvuslik
kohtunik

OM ja
Paraolümpiamängud

MM

Maratoni
MM

UCI

1

1

1

Alaliit

Veteranide
MM

Kont.
MV *
ja
Reg.
mängud

World
Cup

1

1

1

Alaliit

Alaliit

6*

6

*oleneb osavõtjate arvust ja raja loomusest
(teksti muudetud 1.01.04; 1.01.08; 1.02.2010)

6

6

4

4

SHC

S1

S2

HC

C1

C2

C3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

Riigi
meistrivõistlused

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED

ÜLDMÄÄRUSED JALGRATTASPORDIS

Finišikohtunik,
UCI rahvusvaheline
kohtunik

Ametisse
määraja
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46

TRAIELIVÕISTLUSED
Positsioon ja staatus

Maailma
meistrivõistlused
Klass 1

World Cup
Klass 2

UCI

1

1

Alaliit

Tsooni kohtunik, UCI
rahvusvaheline komissar

UCI

7

5

Tsooni kohtunik, rahvuslik
komissar

Alaliit

8

6

Kontinentaalne
võistlus
Klass 3

Riigi
meistrivõistlused
Klass 5

1*

1*

6

* kui riigis puudub UCI rahvusvaheline kohtunik, siis alaliidu kohtuniku valik peab olema eelnevalt kinnitatud UCI poolt.
(tekst sisestatud 1.01.04; muudetud 1.02.2010)

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED

ÜLDMÄÄRUSED JALGRATTASPORDIS

Peakohtunik, UCI
rahvusveheline või rahvuslik
komissar

Ametisse
määraja

1011

1011

BMX-i VÕISTLUSED

ÜLDMÄÄRUSED JALGRATTASPORDIS

Peakohtunik,
UCI
rahvusvaheline
komissar
Peakohtuniku
assistent, UCI
rahvusvah. või
rahvuslik komissar
Kohtunikekogu
sekretär

Ametisse
määraja

OM ja Paraolümpiamängud

Maailma
meistrivõistlused
Klass 1

BMX SX
World Cup
Klass 2

Kont. võistlus
Klass 3

Rahv.
vahelised
klassikud,
Klass 4

UCI

1

1

1

1

1

Alaliit
UCI

1

1

1
1

2

1

1

1

Alaliit
Kohtunikekogu
1. liige, UCI
rahvusvah. või
rahvuslik komissar
Kohtunikekogu
2. liige, UCI
rahvusvah. või
rahvuslik komissar
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Rajakohtunik,
rahvuslik komissar

UCI
Alaliit
UCI

1
1

Alaliit

1

UCI
Alaliit

1

1

Riigi meistrivõistlused
Klass 6

1*

1*

1

1

1

Alaliit
UCI

Rahv.
vahelised
võistlused
Klass 5

1

1

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED

Positsioon ja
staatus
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BMX-i VÕISTLUSED

Stardikohtunik,
rahvuslik komissa

Lisa kohtunikud,
UCI
rahvusvaheline
või rahvuslik
komissar

OM ja Paraolümpiamängud

Maailma
meistrivõistlused
Klass 1

BMX SX
World Cup
Klass 2

Alaliit

1

1

1

Alaliit

2

1

Ametisse
määraja

Kont. võistlus
Klass 3

Rahvusvahelised
„Klassikud“,
Klass 4

Rahv.
vahelised
võistlused
Klass 5

Riigi meistrivõistlused
Klass 6

UCI

* kui riigis puudub UCI rahvusvaheline kohtunik, siis alaliidu kohtuniku valik peab olema eelnevalt kinnitatud UCI poolt.
(tekst sisestatud 1.01.04; muudetud 1.01.06; 15.07.08; 1.02.2010, 1.10.11)
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1.2.117

Kohtunikekogu aitavad ajavõtu kohtunik ja kohtunik-sekretär, kes on tööle
määratud ja litsentseeritud korraldaja alaliidu poolt.

Kohtunikekogu president/Peakohtunik
1.2.118

Kohtunikekogu presidendi määrab vastavalt nõuetele kas korraldajamaa alaliit
või UCI.
Kohtunikekogu president või tema poolt määratud kohtunik täidab võistluse
juhi ülesandeid.

Finišijoone kohtunik
1.2.119

Üks kohtunikekogu liikmetest täidab finišijoone kohtuniku ülesandeid.
Finišijoone kohtunik võib, omal vastutusel, võtta appi teisi isikuid, kes on
määratud ja litsentseeritud korraldaja alaliidu poolt teda abistama.

1.2.120

Finiši üle mõistab kohut ainsana finišijoone kohtunik. Ta peab märkima üles
finišeerimise järjekorra, võidetud punktide summad ja sõidetud ringide arvud
spetsiaalsele dokumendile, millele ta alla kirjutab, ja andma selle üle
kohtunikekogu presidendile.

1.2.121

Finišijoone kohtunikule peab võimaldama finišijoone kõrvale poodiumi, mis
asub kõrgemal ja on varikatusega.

Koosolek
1.2.122

Kohtunikekogu peab saama kokku enne iga võistluse starti. Selle liikmed
peavad osalema samuti korraldaja ja võistkondade mänedžeride koosolekul.

Raport
1.2.123

Kohtunikekogu peab koostama üksikasjaliku raporti ürituse kohta kasutades
UCI poolt selleks määratud ankeeti. See raport peab olema koos järgmiste
dokumentidega:
• Üles antud võistlejate nimekiri
• startinud sõitjate nimekiri
• paremusjärjestus(ed)
• tehnilise juhendi koopia
Sinna peavad olema lisatud ajavõtu kohtuniku paberid ja kõigi kohtunike
raportid. Raporti koopia peab saatma korraldaja alaliitu, et võistlus saaks
lõplikult kinnitatud.

1.2.124

1011

UCI rahvusvahelised kohtunikud peavad lisaks tegema üksikasjaliku raporti
selleks ettenähtud ankeedil, milles hindavad võistlust, ja saatma selle UCI-sse
14 päeva jooksul. Nad peavad kasutama e-maili või mõnda muud UCI poolt
ettenähtud meetodit, et ürituse lõplikud tulemused UCI-sse saata ja seda
esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2 tunni vältel.
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Kulud
1.2.125

§3

Kohtunikel on õigus saada oma kulutustele hüvitust, mille summad ja
moodused maksmiseks määrab korraldajamaa alaliit, välja arvatud juhul, kui
rahvusvaheline kohtunik on määratud kohtunikekogusse UCI poolt.

Kohtunikekogu volitused

1.2.126

Kohtunikekogu teeb kindlaks, et võistluse reeglid on vastavuses käesolevate
määrustega. Kogu parandab sätted, mis ei ole vastavuses, ja teavitab
koosolekul sellest korraldajat ja võistkondade mänedžere.

1.2.127

Kohtunikekogu laseb parandada kõik ebareeglipärasused, mida kogu täheldab
võistluse korraldamises.

1.2.128

Kohtunikekogu paneb kirja kõik rikkumised ja määrab karistused küsimustes,
mille üle neil on otsustamisõigus. Iga kohtunik paneb individuaalselt kirja
tähelepandud rikkumised ja teeb raporti tõestades seda enda allkirjaga.
Kohtunike raporteid käsitletakse kui otsustavaid asitõendeid antud küsimuses,
kui puuduvad vastupidised tõendid.
Karitused määratakse kohtunikekogu poolt häälteenamusega.

1.2.129

Lisaks on igal kohtunikul isiklikult õigus järgmistele meedetele:
1. keelata startida võistlejatel, kes ei täida määruseid või kes ilmselgelt ei ole
seisukorras, et võistlusel osaleda;
2. hoiatada ja manitseda;
3. koheselt eemaldada võistluselt sõitja, kes teeb tõsise vea, kes ilmselgelt ei
ole seisukorras, et võistlust jätkata, kes on jäänud teistest nii palju maha, et
ei jõuaks teistele järele, või kes seab ohtu teisi inimesi.
Sellised otsused pannakse kirja allkirjastatud raportisse.

1.2.130

Kohtunikekogu, või kui vajalik siis üksainus kohtunik, peab võtma vastu kõik
vajalikud otsused, mis tagavad võistluse korrektse läbiviimise. Need otsused
võetakse vastu, toetudes vastavatele määruste sätetele ja võimaluse korral
peale läbirääkimisi võistluse korraldajatega.
Kui mõni nõue, (mis tekitab probleemi) pole täidetud, mida ei ole võimalik
õigeaegselt kõrvaldada, võib võistluse starti edasi lükata või võistluse
tühistada või peatada. Kohtunikekogu võib vajadusel oma kohalt tagasi
astuda, seda kas omal initsiatiivil või UCI korraldusel.
(teksti muudetud 1.02.11)

1.2.131

50

Litsentsi omanikke, kes ei täida kohtunike korraldusi, karistatakse litsentsi
peatamisega üheks päevaks kuni kuueks kuuks ja/või rahatrahviga suuruses
100 kuni 10 000 CHF-i.

ÜLDMÄÄRUSED JALGRATTASPORDIS

1011

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED
1.2.132

Rikkumata distsiplinaarküsimuste punkti 12.1.012, ei võeta vastu ühtegi
kaebust, mis on esitatud kohtunikekogu või üheainsa kohtuniku poolt tehtud
tähelepanekute, võistlussituatsioonide hinnangute ja võistlusmääruste
rakendamise vastu või ükskõik millise otsuse vastu, mille nad on teinud.

Lõik 5: UCI karikaetapid, -sarjad ja paremusjärjestus
1.2.133

UCI paremusjärjestusest, samuti UCI
paremusjärjestusest on eemaldatud:

karikaetappide

ja

kogu

-sarja

1. peatatud litsentsiga sõitja. Seevastu, juhul kui sõitja litsents on peatatud
kuni viimase ürituseni, mis läheb paremusjärjestusse, on sõitja koheselt
paremusjärjestusest välja jäetud.
2. sõitja, kes võib olla rikkunud antidopingureegleid ja kelle identiteet on
avalikustatud UCI Antidopingu Reeglite punkti 352 järgi – kuniks ta on
õigeks mõistetud.
UCI Antidopingu nõukogu võib eemaldada iga sõitja, kes võib olla rikkunud
antidopingu reegleid ja kelle identiteet on mõne teise Antidopingu
Organisatsiooni või avaliku võimu poolt avalikustatud, mistahes UCI
paremusjärjestusest kui ka UCI karikaetappide ja -sarjade paremusjärjestusest.
Eemaldamine tähendab, et paremusjärjestuses ei esine sõitja nime ja tema
koht on jäetud tühjaks.
(teksti muudetud 1.09.05; 19.09.06; 1.10.09)

1.2.134
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Sõitja, kes on mõistetud süüdi antidopingu reeglite rikkumises, jäetakse välja
igast paremusjärjestusest, mis on arvestatud aja jooksul, millal rikkumine
toimus.
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III
Peatükk

VARUSTUS
(lõigud 1 ja 2 sisetatud 1.01.00)

Lõik 1: üldsätted

§1
1.3.001

Põhimõtted
Iga litsentsi omanik peab tagama, et tema varustus (jalgratas koos
lisaseadmetega ja paigaldatud seadmed, peakate, riietus jne.) ei sea ohtu,
kvaliteedi, materjali või disaini poolest, teda ennast ega kedagi teist.

1.3.001bis Iga litsentsi omanik peab tagama, et tema varustus maantee-, treki- ja cyclokrossi võistlustel on kooskõlas UCI jõus olevate kinnitatud protokolli nõuetega,
mis on kättesaadavad UCI kodulehel.

(punkt on sisestatud 1.01.11)

1.3.002

UCI ei ole vastutav tagajärgede eest, mis on põhjustatud litsentsi omanike
varustuse valikust, ega selle defektide ja mittevastavuse eest. Varustus peab
vastama ametlikule kvaliteedi ja turvalisuse standarditele.
Litsentsi omanikul ei ole lubatud mingil moel muuta varustust, mis on tootja
poolt võistlustel kasutamiseks antud.
(teksti muudetud 1.04.07; 1.10.11)

1.3.003

Mitte mingil juhul ei tee fakt, et sõitja on saanud startida, UCI-d vastutavaks;
varustuse kontroll, mis on kohtunike või esindaja või UCI ametniku poolt läbi
viidud, on limiteeritud vaid sportlikel eesmärkidel kooskõlastamaks üleüldist
väljanägemist. Peakohtuniku, UCI ametniku või komisjoni nõudmisel võib
vajaduse korral varustuse ja materjalide kontrolli teostada ka peale võistlust.
Sellisel juhul, kui võistleja on varustust vahetanud, võib komissar ja UCI nõuda
varustuse järelkontrolli, vajaduse korral isegi võistluse ajal.
(teksti muudetud 1.01.05; 1.07.10; 1.10.11)

§2
1.3.004
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Tehnilised uuendused
Välja arvatud maastikurattavõistlustel ei tohi mitte ühtegi tehnilist uuendust,
mis käib kõiksugu asjade kohta, mida sõitja või litsentsi omanik võistlusel
kasutab, kannab või kannab endaga kaasas (jalgrattad, nendele paigaldatud
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varustus, lisatarvikud, kiivrid, riietus, suhtlusvahendid jne.), enne UCI-lt loa
saamist kasutusele võtta. Loa saamiseks tuleb esitada sooviavaldus koos
vajalike dokumentidega UCI-sse.
Taotleja peab tasuma kõik läbivaatusega seotud kulud, mis on UCI juhatuse
poolt määratud vastavalt tehniliste uuenduste keerukusele.
Materjali komisjoni algatusel uurib UCI täidesaatev büroo tehniliste uuenduste
vastuvõetavust sportlikust seisukohast ja annab vastuse 6 kuu jooksul
laekumise kuupäevast. Tehniline uuendus jõustub heakskiitmise kuupäevast.
Käesoleva punkti kohaselt ei ole see tehniline uuendus, kui see uuendus
kuulub täielikult määrustes ettenähtud tehniliste tingimuste alla.
(teksti muudetud 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 1.02.11)

1.3.005

Kui võistluse või etapi starti saabub sõitja kohtunikekogu arvates tehnilise
uuendusega, mis ei ole UCI poolt aksepteeritud, ei lubata sõitjal sellise
uuendusega startida.
Kui võistlusel kasutatakse sellist uuendust, siis sõitja automaatselt
eemaldatakse võistluselt ja diskvalifitseeritakse. Kohtunikekogu otsuse vastu
ei ole võimalik kaebust esitada.
Kui kohtunikekogu ei ole märganud ega karistanud tehnilise uuenduse
kasutajat, siis UCI distsiplinaarkomisjon korraldab diskvalifitseerimise. UCI
pöördub distsiplinaarkomisjoni poole automaatselt või asjasse seotud inimeste
nõude peale. Distsiplinaarkomisjon taotleb karistust pärast seda, kui on
saanud varustuse komisjonilt arvamuse.
Väljaspool võistlusi otsustab UCI, kas ese on tehniline uuendus ja kas on
vajalik toimida punkti 1.3.004 alusel.

Lõik 2: jalgrattad
Sissejuhatus
Jalgrattad peavad vastama jalgrattaspordi põhimõttele ja olemusele. See
eeldab, et jalgratturid võistlevad võistlustel võrdsetel alustel ja põhimõte
kinnitab, et inimene on tähtsam kui masin.
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§1

Põhimõtted
Definitsioon

1.3.006

Jalgratas on sõiduvahend kahe võrdse diameetriga rattaga. Esiratas on
juhitav; tagaratas on sõidetav süsteemi abil, mis koosneb pedaalidest ja ketist.

Mudel
1.3.007

Jalgrattad ja nende lisavarustus peavad olema sellised, mida on võimalik
kasutamiseks müüa kõigile, kes harrastavad jalgrattasporti.
Varustus, mis on spetsiaalselt tehtud eraldi mingi saavutuse (rekord või midagi
muud) jaoks, ei ole lubatud.
(teksti muudetud 1.11.10)

Asend
1.3.008

Tavaliselt võtab sõitja jalgrattal sisse isteasendi. See asend nõuab, et
ainukesed toetuspunktid on järgmised: jalad pedaalidel, käed juhtraual ja iste
sadulas.
(teksti muudetud 1.01.09)

Juhtimine
1.3.009

Jalgrattal peab olema juhtraud, mis võimaldab igas olukorras turvaliselt sõita ja
manööverdada.

Edasi liikumine
1.3.010

§2

Jalgratas peab edasi liikuma ainult jalgade (sisemine lihastöö) ringikujulise
liikumise teel, pedaalide ja keti süsteemi abil, ilma elektrilise või mõne muu
abita.

Tehnilised iseärasused
Kui ei ole teisiti öeldud, siis järgnevad tehnilised iseärasused käivad jalgrataste
kohta, mida kasutatakse maantee-, treki- ja cyclo-krossi võistlustel. Maastiku-,
BMX-i, traieli, sisejalgrattaspordi ja parajalgrattaspordi jalgrataste eriomadused
on välja toodud vastavalt antud distsipliini määrustes.
(teksti muudetud 1.01.05; 25.06.07)
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1.3.011

1011

a) Mõõdud (vt. skeemi «Measurements (1)»)
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1.3.012

Jalgratas ei tohi olla üle 185 cm pikk ja üle 50 cm lai.
Tandemjalgratas ei tohi olla üle 270 cm pikk ja üle 50 cm lai.

1.3.013

Sadula ots peab olema minimaalselt 5 cm taga pool vertikaalsest joonest, mis

läbib keskjooksu võlli ⁽¹⁾. See piirang ei kehti jalgrataste kohta, mida kasutab
sõitja treki sprindis, keirinis, 500 meetri või 1 kilomeetri paigaltstardiga sõidus;
kuid mitte mingil tingimusel ei tohi sadula ots ulatuda ettepoole vertikaalset
joont, mis läbib keskjooksu võlli.

See kaugus⁽¹⁾, mis on mainitud punktides 1.3.013 ja 1.3.016 märkusena

⁽¹⁾võib olla väiksem, kui morfoloogilistel põhjustel on selleks vajadus.
Morfoloogiliste põhjuste all mõistetakse kõike, mis on seotud sõitja suuruse ja
jala pikkusega.
Iga sõitja, kes nendel põhjustel arvab, et vajab lubatust väiksema sadulaotsa
kaugusega jalgratast kui antud, peab sellest teavitama kohtunikekogu oma
litsentsi esitamisel. Sellisel juhul võib kohtunikekogu teha järgneva testi.
Kasutades nöörloodi, kontrollitakse kas pedaalides sõitja põlveots kõige
eespoolsemas asendis ulatub kaugemale kui vertikaalne joon, mis läbib
keskjooksu võlli (vt. skeemi «Measurements (2)»).
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1.3.014

Sadula toetuspind peab olema horisontaalses asendis. Sadula pikkus võib olla
minimaalselt 24 cm ja maksimaalselt 30 cm.

1.3.015

Keskjooksu võlli ja maapinna vahemaa võib olla minimaalselt 24 cm ja
maksimaalselt 30 cm.

1.3.016

Vertikaalse joone, mis läbib keskjooksu võlli, ja teise vertikaalse joone, mis
läbib esijooksu rummu võlli, vahemaa võib olla minimaalselt 54 cm ja
maksimaalselt 65 cm ⁽¹⁾ .

Vertikaalse joone, mis läbib keskjooksu võlli, ja teise vertikaalse joone, mis
läbib tagajooksu rummu võlli, vahemaa võib olla minimaalselt 35 cm ja
maksimaalselt 50 cm.

1.3.017

1011

Esikahvli tippude sisemine vahemaa üksteistest ei tohi ületada 10.5 cm;
tagakahvli tippude sisemine vahemaa üksteistest ei tohi ületada 13.5 cm.

ÜLDMÄÄRUSED JALGRATTASPORDIS

57

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED
1.3.018

Jalgratta jooksud koos kummiga võivad varieeruda diameetri poolest 55 cm
kuni 70 cm. Cyclo-krossi ratastel ei tohi kummi laius ületada 35 mm ja see ei
tohi sisaldada ogasid ega naelu.
Maantee ja cyclo-krossi grupisõitudes võib kasutada ainult neid rattajookse,
mille disain on UCI poolt eelneva loa saanud. Jooksudel peab olema vähemalt
12 kodarat; kodarad võivad olla ümarad, lapikud või ovaalsed, kui nende ükski
läbilõike mõõt ei ületa 10 mm. Et saada luba jooksude kasutamiseks, peavad
need läbima UCI poolt määratud läbilöögi testi laboratooriumis, mis on UCI
poolt aksepteeritud. Testi tulemused peavad näitama, et saavutatud läbilöögi
omadused on samalaadsed kui löögi taluvuse tulemused, mis on saavutatud
tavaoludes jooksu kasutamise puhul. Järgnev kriteerium peab olema täidetud:
• Löögi tagajärjel ei tohi ükski jooksu osa eralduda ja ära tulla.
• Purustuses ei tohi olla katkisi ja ära tulnud osi ega teravaid või sakilisi
pindu, mis võivad ohustada kasutajat, teisi sõitjaid ja/või kolmandaid
isikuid.
• Purustuse omadused ei tohi põhjustada rummu eraldumist pöiast sellisel
kujul, et jooks eraldub kahvlist.
Rikkumata seaduste, määruste või tavade poolt määratud teste, on standard
(traditsioonilised) jooksud ülalpool mainitud testist vabastatud. Standard
jooksuks peetakse jooksu, millel on vähemalt 16 metall kodarat; kodarad
võivad olla ümarad, lapikud või ovaalsed, kui nende ükski läbilõike mõõt ei
ületa 2.4 mm; pöia läbilõige kummalgi pool ei tohi ületada 2.5 cm.
Hoolimata sellest punktist, on punktid 1.3.001 kuni 1.3.003 jooksude valiku ja
kasutuse aluseks.
(teksti muudetud 1.01.02; 1.01.03; 1.09.03; 1.01.05; 1.07.10)

1.3.019

b) Kaal
Jalgratta kaal ei tohi olla vähem kui 6.8 kilogrammi.

1.3.020

c) Kuju
Maanteevõistlustel ja cyclo-krossi võistlustel, välja arvatud temposõitudel peab
jalgratta raam olema traditsioonilise mudeli järgi, s.t. see peab olema ehitatud
peamise kolmnurga ümber. See peab olema ehitatud sirgetest või
kitsenevatest torukujulistest osadest (mis võivad olla läbilõikelt ümmargused,
ovaalsed, lapikud, tilga või mõne muu vormi kujulised), mille iga osa vorm
ümbritseb sirget joont. Raami osad peavad olema üksteisega kinnitatud
järgneva mudeli järgi: ülemine raamitoru (1) ühendab raami esitoru ülemise
osa (2) raami sadulatoru ülemise osaga (4); sadulatoru (millest ulatub välja
sadulapost) kinnitub keskjooksu ümbrisele; raami alumine toru (3) ühendab
keskjooksu ümbrise raami esitoru alumise osaga. Tagumised kolmnurgad
koosnevad ketitugedest (6), sadulatugedest (5) ja sadulatorust (4), sadulatoed
on kinnitatud sadulatoru külge punktides, mis asuvad kindlates piirides
vastavalt ülemise toru kaldele.
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Osade maksimaalne kõrgus on 8 cm ja minimaalne paksus 2.5 cm.
Minimaalne paksus ketitugede (6) ja sadulatugede (5) puhul on 1 cm. Esikahvli
osade minimaalne paksus on 1 cm; need võivad olla sirged või kumerad (7).
(Vt. skeemi «Shape (1)»).
Raami ülemine toru võib olla kalde all, kuid peab mahtuma horisontaalsesse
šablooni maksimaalse kõrgusega 16 cm ja toru minimaalne paksus on 2.5 cm.
(teksti muudetud 7.06.00; 1.01.05)
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1.3.021

Maantee eraldistardi- ja trekivõistluste rataste raami osad võivad olla
torukujulised või õõnsusteta, kokku pandud või valatud mistahes vormis ühes
tükis (kaasa arvatud kaared, sadulaposti kinnitus, sadulapost vms.). Need
osad, kaasa arvatud keskjooksu ümbris, peavad mahtuma punktis 1.3.020
seletatud «kolmnurga vormi». (Vt. skeemi «Shape (2)»).

1.3.022

d) Konstruktsioon
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Võistlustel, välja arvatud punktis 1.3.023 välja toodule, võib kasutada ainult
traditsioonilist juhtrauda (vt. skeemi «Structure 1»). Käte toetuspunktid peavad
olema järgnevalt seletatud alas: ülemine piir, horisontaalsel tasapinnal sadula
toetuspunktiga (B); alumine piir, horisontaalsel tasapinnal, mis jookseb läbi
jooksude (mis on võrdsete diameetritega) kõige kõrgematest punktidest (C);
tagumine piir, kaelakausside juures (D), ja esimene piir vertikaalsel tasapinnal,
mis läbib esijooksu rummu, lubatud kuni 5 cm vahemaa (vt. skeemi «Structure
(1A)»). Viidatud vahemaa (A) ei käi sprindi, keirini või „olümpiasprindi“ võistleja
ratta kohta, kuid see vahemaa vertikaalse joonega, mis läbib esijooksu rummu,
ei tohi ületada 10 cm.
Juhtraua külge kinnitatud pidurilingid peavad omama käepidemeid
toetuspunktideks. Kui käed on pidurite käepidemetel, peab olema võimalik
pidurilinkidega pidurdada. Kõik pikendused või pidurilinkide ümber tegemine,
mis ei võimalda sellist pidurdamist, on keelatud. Piduri ja käikude süsteemi
kombinatsioon on lubatud.

1.3.023
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Maanteevõistluse eraldistardiks ja järgmisteks trekivõistlusteks: individuaalne
ja võistkondlik jälitussõit, kilomeeter ja 500 m paigalt, võib paigaldada
juhtimissüsteemile liikumatu pikenduse; selline pikendus on lubatud vaid juhul,
kui käsivars on horisontaalsel tasapinnal. Vahemaa vertikaalse joone, mis
läbib keskjooksu võlli, ja juhtraua kõige etteulatuvama punkti vahel ei tohi
ületada 75 cm, sealjuures jäävad punktis 1.3.022 (B,C,D) määratud limiidid
samaks. Küünarnuki ja küünarvarre toed on lubatud (vt. skeemi «Structure
(1B)»).
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Maantee eraldistardivõistlusteks võivad juhtraua pikendustele kinnitatud lingid
või käiguvahetajad ületada 75 cm nõuet, kuid nende kasutamine ei tohi leida
teist rakendust, iseäranis et neid võiks kasutada alternatiivse käetoetus
punktina, mis ulatub kaugemale kui 75 cm.
Selles punktis käsitletud juhtraua pikendused treki- ja maanteevõistlusteks
võivad 75 cm-lt pikeneda 80 cm-le, kui see on vajalik morfoloogilistel põhjustel;
«morfoloogilised põhjused» on mõistetav kui kõik, mis on seotud sõitja
kehaosade suuruse või pikkusega. Sõitja, kes leiab, et tal on vaja sellise
põhjuse alusel kasutada vahemaad 75 kuni 80 cm, peab teavitama sellest
kohtunikekogu hetkel, kui ta esitab oma litsentsi. Sellistel juhtudel võib
kohtunikekogu läbi viia järgneva testi: kui sõitja on sõidupositsioonis, siis
õlavarre ja küünarvarre nurk ei tohi ületada 120°.
(teksti muudetud 7.06.00; 1.01.05; 1.04.07; 1.01.09)

1.3.024

1011

Kõikvõimalikud lisatud või sulatatud seadmed, mille eesmärgiks on vähendada
või mis vähendavad õhu läbitungivust või kunstlikult lisavad kiirust nagu
näiteks tuuletõke, õhusõiduki kuju, voolund või midagi taolist, on keelatud.
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Tuuletõke on defineeritud kui kinnitatud osa, mis täidab tuuleklaasi või
tuulevarju ülesannet, kaitsmaks teist jalgrattal kinnitatud osa, et vähendada
tuuletakistust.

Õhusõiduki kuju on defineeritud kui mingi osa pikendus või voolujoonelisus.
See on lubatud vaid juhul, kui pikkuse L ja diameetri D suhe ei ületa 3.
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1.3.025

1011

Voolundi on defineeritud kui jalgratta osa kasutamine või adaptsioon sellisel
kujul, et see varjab jalgratta liikuvad osad nagu jooksud või keti. Seetõttu peab
olema võimalik panna liikumatu konstruktsiooni ja liikuva osa vahelt läbi jäik
kaart (nagu krediitkaart).
Trekivõistlustel ja -treeningutel ei ole lubatud kasutada vabakäiku, mitut käiku
ja pidureid.
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Cyclo-krossi võistlustel ja treeningutel ei ole lubatud ketaspidurid.
Maantee- ja cyclo-krossi võistlustel on vabakäiguta ratta kasutamine keelatud:
nõutud on pidurite süsteem, mis toimib mõlemal jooksul.
(teksti muudetud 1.09.04; 1.01.05; 1.01.09; 1.07.09; 1.07.10)

Lõik 3: jalgratturite riietus

§1
1.3.026

Üldsätted
Võistlustel peavad kõik sõitjad kandma varrukatega särki ja pükse, võib olla ka
ühes tükis kombinesoon. Pükste all on mõeldud lühikesi pükse, mis lõppevad
üleval pool põlve. Varrukateta särgid on keelatud.
Kuid maastikuratta mäestlaskumise ja 4-krossi ürituste, BMX-i, traieli ja
sisejalgrattaspordi jaoks on eraldi sätted, mis on välja toodud vastavalt nende
distsipliinide määrustes.

1.3.027

Segaduse vältimiseks peavad särgid olema kindlalt eristatavad
maailmameistri, UCI karika ja paremusjärjestuse liidri ja riikide koondise
särkidest.

1.3.028

Välja arvatud määruste järgi kindlaks määratud juhtudel, ei tohi kanda ega
auhinnaks anda silmatorkavaid särke.

1.3.029

Ükski riietusese ei tohi varjata särgil olevaid kirju või sõitja võistlusnumbrit,
iseäranis võistlustel ja ametlikel autasustamistel.

1.3.030

Vihmakeebid peavad olema läbipaistvad või välja nägema nagu särk.

1.3.031

1. Võistlustel ja treeningutel on kohustuslik kanda jäika kiivrit järgnevatel
distsipliinidel: trekk, maastikurattasõit, cyclo-kross, traiel, BMX , parajalgrattasport ja samuti „jalgrattasport kõigile“ üritustel.
2. Maanteevõistlustel on kohustuslik kanda jäika kiivrit.
Välja arvatud riikides, kus seadused on määratlenud teisiti, võivad UCI
WorldTour’i ürituste sõitjad enda riisikol mitte kanda kiivrit eraldistardiga
sõitudes, mis on täielikult mäkketõusu profiiliga. Kõik arutelud «täielikult
mäkketõusu profiili» üle lahendab kohtunikekogu.
3. Iga sõitja peab:
- kindlustama, et kiiver on vastavuses tunnustatud ametliku turvastandardiga ja et kiivrit on võimalik tuvastada kui tunnustatut;
- kandma kiivrit vastavalt turvanõuetele, et olla täielikult kaitstud,
sealhulgas korrektne paigaldus pähe kui ka korrektne rihmade kasutus;
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vältima ümbertegemist, mis võib ohtu seada kiivri kaitsvaid omadusi ja
mitte kandma kiivrit, mida on ümber tehtud või kui on juhtunud midagi,
mis kahjustas kiivri kaitsvaid omadusi;
kasutama ainult sellist kiivrit, mis on tunnustud ja mis ei ole olnud avariis
ega läbi teinud põrutust;
kasutama ainult sellist kiivrit, mida ei ole muudetud ega millele ei ole
mingit osa lisatud ega eemaldatud muutmatks selle disaini või kuju.

(teksti muudetud 5.05.03; 1.01.04; 1.08.04; 1.01.05; 1.02.07; 1.07,11)

1.3.032

[tühistatud]

1.3.033

Mittevajalikke riideesemeid või asju, mis on disainitud vähendamaks
tuuletakistust või mis muudab ratturi keha (kompressioon, pingutav toetav), on
keelatud kanda.
Maantee- ja maastikurattavõistlustel peetakse riideesemeid vajalikeks, kui
seda nõuab ilm. Sellisel juhul peavad riietuse olemus ja tekstuur olema selgelt
ja üksnes õigustatud põhjendusega, et kaitsta sõitjat ilmastikutingimuste eest.
Selles osas on jäetud otsustamisõigus võistluse kohtunikele.
Sõitja poolt kantav varustus (kiivrid, kingad, särgid, püksid jne.) ei tohi olla
kohandatud selleks, et täita mõnda muud otstarvet kui riided, lisamaks või
ühendamaks elektroonilisi süsteeme, mis ei ole heaks kiidetud kui tehnilised
uuendused punkti 1.3.004 järgi.
(teksti muudetud 1.01.02; 1.01.04; 1.04.07; 1.10.10)

1.3.034

§2

Võistluste ajal ei tohi sõitjate abilised kanda oma riietel muid reklaame kui
neid, mis on lubatud nende võistkonna sõitjatel kanda.

UCI-s registreeritud võistkonnad
Üldised märkused

1.3.035

Iga võistkond võib omada vaid ühte riiete disaini (värvid ja paigutus), mida ei
tohi muuta kalendriaasta jooksul. Kõik jäädavad muutused riietuses peavad
olema korralikult põhjendatud ja UCI ProTeam’i võistkondadel tuleb luba
taotleda Professional Cycling nõukogu presidendilt, teistel UCI-s registreeritud
võistkondadel maantee komisjoni presidendilt. Iga võistkond võib kasutada
sellest erinevat riietust ühe ürituse vältel aastas. Riietuseks tuleb UCI
ProTeam’i võistkondadel taotleda luba UCI WorldTour’i presidendilt, teistel
UCIs registreeritud võistkondadel maantee komisjoni presidendilt vähemalt 21
päeva enne vastavat üritust. Taotlus võib olla tagasi lükatud põhjustel, mis
selles küsimuses on asjakohased, iseäranis kui riietus on sarnane mõne muu
võistkonna omaga.
(teksti muudetud 1.01.00; 1.01.05; 1.10.09)

1011

ÜLDMÄÄRUSED JALGRATTASPORDIS

67

UCI VÕISTLUSMÄÄRUSED
1.3.036

UCI ProTeam’i võistkonnad ja kontinentaalsed profivõistkonnad peavad enne
tootmisse laskmist esitama kinnitamiseks oma riietuse näidise UCI
peakorterisse hiljemalt eelneva aasta 1.detsembril. Teised võistkonnad peavad
esitama kinnitamiseks oma riietuse näidise võiskonna alaliidu peakorterisse
oma võistkonna registreerimise ajaks, mis on hiljemalt eelneva aasta
10.detsember.
(teksti muudetud 1.01.00; 1.01.04; 1.01.05; 1.10.11)

1.3.037

Sõitjate riietus peab alati olema identne saadetud näidisega.

Reklaamid
1.3.038

Peasponsori nimi, firma logo või kaubamärk peab olema domineeriv
(paksemas kirjas) ja asuma särgi ülemises osas nii ees kui taga.
Kui on UCI-s registreeritud kaks peasponsorit, peab vähemalt üks olema nii
nagu eelpool mainitud.

1.3.039

Kalendriaasta võistlusel võib kahe peasponsori järjekord särkidel vahetuda.

1.3.040

[tühistatud 1.01.98]

1.3.041

[tühistatud]

1.3.042

Erinevatel võistlustel ja erinevates riikides võib vabalt kasutada erinevaid
reklaame ja need võivad varieeruda.

1.3.043

Igal juhul peavad reklaamid ja nende paigutus olema ühe võistluse raames
kõigil võistkonna liikmetel samasugune.

1.3.044

Võistluse korraldaja ja võistkonna kokkuleppel võib trekivõistlustel võistkonna
särki asendada reklaamist täiesti tühi särk, millel ei pruugi olla isegi võistkonna
nime.
Kuuepäevasõitudel võib korraldaja määrata särkidele tema poolt valitud
reklaame, samas lubades kanda sõitjal sponsori nime nelinurgas, mille kõrgus
on maksimaalselt 6 cm.

§3

Regionaalvõistkonnad ja klubid
Üldised märkused

1.3.045
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Alaliidu kalendris olevatel üritustel tohib võistkond kanda vaid ühe disainiga
riietust (värvid ja paigutus), mis peab olema muutumatu terve kalendriaasta
jooksul. Teistes küsimustes lahendab olukorrad selle riigi alaliit, kus võistlus
toimub.
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Allpool olevad reeglid käivad sõitjate kohta, kes kuuluvad regionaalvõistkonda
või klubisse, osalemisel rahvusvahelises kalendris olevatel üritustel, välja
arvatud sõitjad, kes on UCI-s registreeritud võistkonna liikmed.

1.3.046

Iga regionaalvõistkond või klubi, kelle sõitja(d) osaleb/osalevad rahvusvahelise
kalendri üritusel, peab aasta alguses teavitama oma alaliitu nende riietuse
detailidest, täpsustades üksikasjalikult värve, nende paigutust ja
peasponsoreid.
Regionaalvõistkonna või klubi nimi või selle lühendatud vorm võib asetseda
särgil.

1.3.047

Sõitjad peavad kandma täpselt sellist riietust nagu punktis 1.3.046 teavitatut.
Kui ei ole eraldi sätestatud, siis ükski sõitja ei tohi kanda teiste seltside või
firmade värve kui neid, mis on tema klubiks märgitud litsentsil.

Reklaamid
1.3.048

Klubid võivad kasutada kommertsfirmade nimesid (logo või kaubamärk) oma
särkidel reklaami eesmärgil.
Klubi ja sponsori vahel peab olema eelnevalt sõlmitud kirjalik kokkulepe.

1.3.049

Sponsori(te) nimi, logo või kaubamärki võib vabalt paigutada särgile. Lisaks
võivad kirjad särgil erineda võistluselt võistlusele, riigist riiki, limiiti nende
arvule ei ole.

1.3.050

[tühistatud 1.01.05]

§4

Liidri riietus
Mitmepäevasõidud

1.3.051

Mitmepäevasõitude paremusjärjestuse liidrisärk peab olema piisavalt erinev
võiskondade ja klubide, samuti ka rahvuskoondiste särkidest, maailmameistri
särgist ning UCI karikate, sarjade ja paremusjärjestuse liidrisärkidest.

1.3.052

Individuaalse paremusjärjestuse liidrisärk on kohustuslik.

1.3.053

Reklaam liidrisärgil on broneeritud võistluse korraldajale.
Kuid särgi esi- ja tagakülje üleval osas, ristkülikus kõrgusega 32 cm ja laiusega
30 cm, alumine 22 cm osa valgel taustal on jäetud kasutada võistkondadele.
Võistkonna peasponsor(id) peavad selgelt välja paistma teiste reklaamide
seast.
See säte rakendub ka liidrikombinesooni puhul; alumisel osal kombinesoonist
(püksid) on võistkonnale jäetud reklaamiks ruumi 9 cm laiune horisontaalne
riba mõlemal jalal.
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1.3.054

Liidrisärgi kandja võib sobitada oma pükste värvi kokku oma särgiga.

1.3.055

Eraldistardiga sõitudes võivad liidrid kanda oma võistkonna aerodünaamilist
särki või kombinesooni juhul, kui korraldaja ei muretse aerodünaamilist
liidrisärki või kombinesooni.

UCI karikad, sarjad ja paremusjärjestus

1.3.055bis 1. UCI karikate, sarjade ja paremusjärjestuse liidrisärkide disain on UCI

otsustada ja need on UCI ainuomand. Neid ei tohi juurde teha ilma UCI
loata. Neid ei tohi muuta, välja arvatud seda osa, mis on jäetud kandja
võistkonna reklaamiks.

2. UCI karikate, sarjade ja paremusjärjetuse liidrisärkidel olev reklaam on
reserveeritud UCI-le.
Kuid särgi esi- ja tagakülje ülemises osas, ristkülikus kõrgusega 32 cm ja
laiusega 30 cm, alumine 22 cm osa valgel taustal on jäetud kasutada
võistkondadele. Võistkonna peasponsor(id) peab selgelt välja paistma
teiste reklaamide seast.
See säte rakendub ka liidrikombinesooni puhul; alumisel osal
kombinesoonist (püksid) on võistkonnale jäetud reklaamiks ruumi 9 cm
laiune horisontaalne riba mõlemal jalal.
3. Liidrisärgi kandja võib sobitada oma pükste värvi kokku oma särgiga.
4. Eraldistardiga sõitudes võivad liidrid kanda oma võistkonna aerodünaamilist
särki või kombinesooni juhul, kui UCI ei muretse vastavat aerodünaamilist
liidrisärki või kombinesooni.
5. Koheselt, kui antidopingukomisjon, peale antidopingureeglite punkti 204
kirjeldavat läbivaatust kinnitab, et sõitja on rikkunud antidopingureegleid, ei
tohi ta kanda liidrisärki ega vastavaid äärispaela triipe kuni ta on õigeks
mõistetud.
(tekst sisestatud 1.01.05; muudetud 1.09.05; 1.01.06; 1.01.09)

§5
1.3.056

Rahvuskoondise riietus
Alaliidud peavad oma rahvuskoondise riietuse näidise saatma kinnitamiseks
punktis 1.3.059 olevate ürituste kohtunikekogule. Loa saanud varustuse
reklaamialade disain, värvus, asukoht ja suurus peavad olema identsed
riietusega, mida kannavad sportlased vastavatel üritustel.
On soovitav rahvuskoondise riietuse näidis, enne lõplikku tootmisse saatmist,
esitada UCI-le.
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1.3.057

Järgnevad reklaamid on lubatud:
• särgi esiküljel: 2 logo maksimaalselt 64 cm²;
• õlgade ja varrukate alal: maksimaalselt 5 cm kõrgune riba;
• särgi külgedel: 9 cm laiune riba;
• pükste külgedel: 9 cm laiune riba;
• tootja silt (25 cm²) võib esineda vaid ühe korra särgil ja ühe korra mõlemal
püksisäärel.
Reklaamid särgil ja pükstel võivad erineda sõitjalt sõitjale.
Särgi ja pükste disain võib erineda erinevate sõitja kategooriate vahel.
Maastikuratta mäest laskumise, traieli ja BMX-i üritusetel kantavate kaitsvate
jalasääriste reklaamid ei ole pükste reklaami piirangute aluseks.
Lisaks võib sõitja nimi esineda särgi tagaküljel.
Eelpool nimetatud mõõdud rakenduvad ka teistele riietusesemetele, mida
võistluste ajal kantakse (vihmakeebid jne.)

1.3.058

Reklaamipinnad on reserveeritud alaliidule, välja arvatud järgnevatel juhtudel:
a) treki maailmakarikaetapp
UCI-s registreeritud võistkonna sõitjate reklaamipinnad on reserveeritud
võistkonnale, välja arvatud 64 cm² suurune logo särgi esiküljel, mis on
alaliidu kasutada.
b) cyclo-krossi maailmakarikaetapp
Kui sõitjal on üks või mitu sponsorit, siis ristkülik kõrgusega 10 cm ja
laiusega 30 cm nii särgi esi- kui ka tagaküljel on jäetud neile. Sellisel juhul
on need ristkülikud ainsad reklaamipinnad nendes särgi osades. Kui ei ole
ühtegi sõitja sponsori reklaami, vaid siis võib alaliit kasutada kahte 64 cm²
suurust logo särgi esiküljel.
Sõitjad, kes kuuluvad profivõistkonda või klubisse, võivad kanda selle särki
juhul, kui nad on sellest teavitanud oma alaliitu valikutaotluse ajal. Vastasel
juhul võib alaliit nõuda rahvuskoondise särgi kandmist. Rahvuskoondise
särk on kohustuslik U23 ja juuniorite rahvusvõistkondadele.
c) BMX maailma- ja kontinentaalsed meistrivõistlused ja challenge/seeria
võistlused
Kui sõitjal on üks või mitu sponsorit, siis ristkülik kõrgusega 10 cm särgi
esiküljel on reserveeritud nende jaoks. Sellisel juhul on need ristkülikud
ainukesed reklaamipinnad, mis on särgi nendes osades lubatud. Kui sõitjal
ei ole sponsori reklaami, vaid siis võib alaliit täita särgi esiküljel kaks 64 cm²
logo. Teised särgi reklaampinnad (õlad, varrukate ribad, küljed) on
esimesel valikul jäetud alaliidu kasutada.
Iga sõitja, kes on saanud UCI-lt jäädava numbri (UCI määruste § 10, 6
pealkiri), peab oma numbri printima särgile järgnevate juhiste alusel:
A. Numbri värvus peab olema silmapaistva kontrastiga tausta värvist.
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B. Numbrite vahe peab olema 1.5 cm.
C. Numbri minimaalne kõrgus on 20 cm
D. Numbrite laius peab olema:
- minimaalselt 10 cm ühekohalistel numbritel
- minimaalselt 20 cm kahekohalistel numbritel
- minimaalselt 25 cm kolmekohalistel numbrite
E. Numbri ümber peab olema vähemalt 5 cm reklaamist tühja pinda.
F. Kui soov, siis oma perekonnanime peab paigutama risti üle õlgade,
numbrist üles poole.
(teksti muudetud 17.07.98; 1.01.05; 14.10.08; 19.06.09)

1.3.059

Rahvuskoondise riietust on kohustuslik kanda:
• maailmameistrivõistlustel
• kontinendi meistrivõistlustel
• rahvuskoondise sõitjatel
• olümpiamängudel, kooskõlas ROK ja EOK määrustega.
Maailma-, kontinendi- ja riigimeistrid peavad seda reeglit järgima ja kandma
oma rahvuskoondise riietust, kui nad osalevad eelmainitud võistlustel.
(teksti muudetud 1.01.98; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.10)

§6
1.3.060

Maailmameistri varustus
„Vikerkaarevärvide“ kasutamisõigus on eranditult UCI omand. Iga „vikerkaare
värvide“ kasutamine reklaamina on rangelt keelatud.
(teksti muudetud 1.10.10)

1.3.061

Erinevate kategooriate ja/või distsipliinide maailmameistri särgi disain, kaasa
arvatud värvid ja paigutus, on UCI ainuomand. Särki ei tohi juurde toota ilma
UCI loata. Disaini ei tohi mitte mingil kujul muuta.
(teksti muudetud 1.10.10)

1.3.062

[tühistatud 1.01.05]

1.3.063

Maailmameistrid peavad oma särki kandma kuni järgmise aasta
maailmameistrivõistluste eelmise päevani kõigil samal distsipliinil, võistlusalal
ja kategoorias võidetud üritustel ja ei ühelgi teisel üritusel. Selle reegli kohaselt
on võistkonnasõit pandud ühele pulgale individuaalse eraldistardiga sõiduga.
Kuuepäevasõitudes võivad vaid madisoni maailmameistrid kanda särki, isegi
siis kui nad ei võistle paaris.
Maailmameistri särki peab kandma igal võimalusel avalikkuse ees, seda
kindlasti võistlustel, autasustamistel, pressikonverentsidel, teleintervjuudes,
autogrammide jagamisel, fotosesioonidel ja muudel põhjustel.
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(teksti muudetud 1.01.05; 1.01.06; 1.10.10)

1.3.064

Järgmises lõigus ära märgitud määrusi rikkumata võib ainult valitsev
maailmameister kanda vikerkaare värve oma varustusel ( nagu jalgratas,
kiiver, sõidukingad) nii nagu on talle UCI poolt saadetud tehnilises juhendis. Ta
võib sellist varustust kasutada ainult samal distsipliinil, võistlusalal ja
kategoorias võidetud üritustel ja ei ühelgi teisel üritusel.
Kui sõitja on eks-maailmameister võib ta kanda maailmameistri triipe krae ja
varrukate äärispaeltel vastavalt talle UCI poolt saadetud tehnilisele juhendile.
Ta võib selliste ääristustega särki kasutada ainult samal distsipliinil, võistlusalal
ja kategoorias võidetud üritustel ja ei ühelgi teisel üritusel. Vastavalt punktidele
1.3.056 ja 1.3.059 ole ei tal lubatud lisada vikerkaare värve oma
rahvuskoondise riietusele.
Varustus, millele on lisatud vikerkaare värvid peab enne tootmisse saatmist
saama UCI poolse heakskiidu.
(teksti muudetud 1.01.05; 1.09.05; 24.09.07; 1.10.10)

1.3.065

Koheselt kui antidopingu komisjon, peale antidopingu reeglite punkti 204
kirjeldavat läbivaatust, kinnitab, et sõitja on rikkunud antidopingu reegleid, ei
tohi ta kanda maailmameistri särki ega vastavaid äärispaela triipe kuni ta on
õigeks mõistetud.

1.3.066

Ametlikul autasustamise tseremoonial ei tohi maailmameistri särgil olla ühtegi
reklaami, mida ei ole UCI kinnitanud.

1.3.067

Maailmameister võib oma särgile reklaami panna alates ametliku
autasustamise
tseremooni
järgmisest
päevast
kuni
järgmiste
maailmameistrivõistluste eelmise päevani.
Täpne reklaami paigutus on välja toodud dokumendis, mis antakse UCI poolt
igale alaliidule, kelle sõitja tuleb maailmameistriks.
Maailmameistri särgi kandja võib sobitada oma pükste värvi särgi värviga.
(teksti muudetud 1.01.01; 1.10.10)

§7
1.3.068

1011

Riigi meistrisärk
Riigi maanteesõidu, trekisõidu, cyclo-krossi, maastikurattasõidu,
ja sisejalgrattaspordi meistrid peavad kandma meistrisärki
distsipliinil, võistlusalal ja kategoorias võidetud üritustel ja ei
üritusel.
Selle reegli kohaselt on võistkonnasõit pandud ühele pulgale
eraldistardiga sõiduga.
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BMX-i, traieli
kõigil samal
ühelgi teisel
individuaalse
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Kuuepäevasõitudes võivad vaid madisoni riigimeistrid kanda särki, isegi siis
kui nad ei võistle paaris.
Kui sõitja on riigi eks-meister, siis peab ta kandma krae ja varrukate
äärispaeltel riigi värvides triipe, vastavalt alaliidu tehnilistele juhendidele. Kuid
ta võib kanda sellist särki vaid kõigil samal distsipliinil, võistlusalal ja
kategoorias võidetud üritustel ja ei ühelgi teisel üritusel.
Koheselt kui antidopingu komisjon, peale antidopingu reeglite punkti 204
kirjeldavat läbivaatust, kinnitab, et sõitja on rikkunud antidopingu reegleid, ei
tohi ta kanda riigi meistrisärki ega vastavaid äärispaela triipe kuni ta on õigeks
mõistetud.
Riigi meistri särki peab kandma niipea, kui rattur osaleb võistlustel,
autasustamistel,
pressikonverentsidel,
teleintervjuudes,
autogrammide
jagamisel, fotosessioonidel ja muudel põhjustel, et särki esitleda.
(teksti muudetud 1.01.99; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.10.10)

1.3.069

Riig meistrisärgiga seonduvad disaini kirjeldavad iseärasuse on kättesaadavad
UCI kodulehel. Need iseärasused on üheselt rakenduvad kõikides
distsipliinides.
Riigi meistrisärgi disain (värvid, lipp, joonistused) tuleb enne tootmisse
laskmist kinnitada vastava riigi alaliidu poolt.
Iga riigi alaliit peab vähemalt 21 päeva enne vastava distsipliini riigi
meistrivõistlusi oma riigi meistrisärgi disaini UCI-s registreerima ja seda iga
distsipliini jaoks eraldi.
Riigi meistrisärgi kandja võib sobitada pükste värvi särgi omaga.
Rahvusliku alaliidu eelneval heakskiidul on võimalik MTB DHI, MTB 4X ja BMX
alade riigi meistril traditsioonilise riigi meistrisärgi (nagu on punktis 1.3.068
viidatud) asemel kanda erinevat riigi meistrisärki, mille vasakul varrukal on
võistleja riigilipp. Sellisel riigimeistri särgi vasakul varrukal ei ole reklaam
lubatud. 1.3.026 kuni 1.3.044 määrustega kooskõlas on lubatud allesjäänud
aladele (särgi esi- ja tagakülg ja parem varrukas) lisada võistleja
olemasolevate sponsorite reklaamid. Nende lubatud alade kirjeldus on
kättesaadav UCI kodulehel.
(teksti muudetud 1.01.01; 1.01.04; 1.10.10; 1.07.11)

§8
1.3.070

Kontinendi meistrisärk
Kui kontinentaalsetel meistrivõistlustel on autasustatud sõitjat särgiga, siis
peab ta seda kandma igal võistlusel, mis on võidetud samas distsipliinis,
võistlusalal ja kategoorias, nii kaua kuni ta on tiitli omanik.
Lubatud reklaamipinnad on identsed maailmameistri särgi omadega.
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Koheselt kui antidopingu komisjon, peale antidopingu reeglite punkti 204
kirjeldavat läbivaatust, kinnitab, et sõitja on rikkunud antidopingu reegleid, ei
tohi ta kanda kontinendi meistrisärki kuni ta on õigeks mõistetud.
(teksti muudetud 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05)

§ 9 Särkide kandmise tähtsusjärjekord
1.3.071

Juhul, kui samale sõitjale kehtivad mitmed erinevate särkide kandmise sätted,
siis särkide kandmise tähtsusjärjekord on järgmine:
1. mitmepäeva sõitude liidrisärgid
2. UCI paremusjärjestuse, karika, sarja liidrisärk
3. maailmameistri särk
4. kontinendi meistrisärk (mis ei ole kohustuslik 1.3.070 puntki põhjal)
5. riigi meistrisärk
6. rahvuskoondise särk (vastavalt punktile 1.3.059)
Kui UCI cyclo-krossi maailmakarika liider on ka cyclo-krossi maailmameister,
siis peab ta kandma maailmameistri särki.
(viimati muudetud 1.02.07; 1.09.08; 1.01.09; 1.10.09; 1.10.10)

§ 10
1.3.072

Karistused
Alltoodud rikkumisi karistatakse järgnevalt:
(rahatrahvid on Šveitsi frankides, CHF)
1. Mittereeglipärane riietus (värvus ja paigutus)
− sõitja: 50 kuni 200 ja starti ei lubata
− võistkond: 250 kuni 500 sõitja kohta
2. Mittereeglipärane reklaam
2.1. Võistkond, iga sõitja kohta, kes kannab mittereeglipärast reklaami:
− särk: 500 kuni 2100 ja vastavat sõitjat starti ei lubata
− püksid: 300 kuni 1050 ja vastavat sõitjat starti ei lubata
− kombinesoon: 700 kuni 3000 ja vastavat sõitjat starti ei lubata
3. Liidrisärk
3.1. Võistlusmääruste järgi vajalike särkide või kombinesoonide
puudumine
− korraldaja: 1000 kuni 2100 iga asjasse puutuva sõitja kohta
3.2. Liidrisärk või kombinesoon, mis ei ole kandmiseks paras
− korraldaja: 1000 kuni 2100 iga asjasse puutuva sõitja kohta
3.3. Lubamatute särkide jagamine
− korraldaja: 1000 kuni 2100 iga asjasse puutuva sõitja kohta
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4. Kui sõitja ei kanna:
− Maailmameistri särki: võistkond: 2 500 kuni 5 000 ja vastavat sõitjat
starti ei lubata
− UCI karika, sarja või paremusjärjestuse liidrisärki:
− võistkond: 2 500 kuni 5 000 ja vastavat sõitjat starti ei lubata
− sõitja: starti ei lubata ja 50 punktiline kaotus vastavas UCI
paremusjärjestuses
− riigi meistrisärki: võistkond: 2 500 kuni 5 000
− rahvuskoondise riietus: võiskond: 500 kuni 1 000 sõitja kohta ja
vastavaid sõitjaid starti ei lubata.
5. Rahvuskoondise riietus:
− eksimine punkti 1.3.056 suhtes: rahvuslik alaliit: 500 kuni 10 000
6. Maailmameistri varustus
− vastuolu punktidega 1.3.066 või 1.3.067: sõitja: 2 000 kuni 100 000
− särgi kandmine vales kategoorias, distsipliinis või võistlusalal, milles ei
ole vastavat särki võidetud: sõitja 2 000 kuni 10 000
− vastuolu punktiga 1.3.065: sõitja 200 kuni 10 000
− vastuolu punktiga 1.3.064: sõitja 2 000 kuni 10 000
7. Riigi meistri särk:
− Vastuolu punktiga 1.3.068, teine lõige: sõitja 200 kuni 10 000.
Ülaltoodud rahaliste
kahekordsed.

karistuste

määrad

on

Maailmameistrivõistlustel

(teksti muudetud 1.03.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.10.10; 1.07.11).
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Lõik 4: sõitjate identifitseerimine

Võistlusnumbrid*
1.3.073

Järgnevad määrused kehtestatakse sõitjate võistlusnumbritele võistluste ajal.
Distsipliin/
Võistlusala
MAANTEESÕIDUD

Seljanumber

Raaminumber

Ühepäeva sõidud

2

1

Mitmepäeva sõidud

2

1

Eraldistardid

1

Cyclo-kross

1

Õlanumber

Juhtraua
number

2

TREKISÕIDUD
Sprint

2

Individuaalne jälitussõit

1

Võistkondlik jälitussõit

1

1km paigaltstart

1

500m paigaltstart

1

Punktisõit

2

Keirin

2

Võistkonnasprint

1

Madison

2

Omnium (kõikidel aladel)

2

BMX
1
1
MAASTIKURATTASÕIDUD
1
1
(kõikidel aladel)
* Õlanumbrid tuleb panna õlavarre ülaossa nii, et need on eespoolt nähtavad.
(teksti muudetud 1.01.01; 1.01.04; 1.01.05; 1.09.05; 1.01.06; 1.02.11)

1.3.074
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Kui ei ole teisiti määratud, siis numbrialused ja numbriplaadid kannavad musti
numbreid valgel taustal.
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1.3.075

Numbrid, numbrialused ja numbriplaadid on järgevates mõõtudes:
Seljanumber

Raaminumber

Kõrgus

18 cm

9 cm

11 cm

Laius

16 cm

13 cm

12 cm

Numbrid

10 cm

6 cm

7 cm

Joone
laius

1.5 cm

0.8 cm

0.8 cm

Reklaam

alumises
osas
kõrgusega
6 cm

ristkülik
suurusega
11x2 cm
alumises või
ülemises
osas

Õlanumber

alumises
osas
kõrgusega
2 cm

Juhtraua
number
18 cm MTB
20 cm BMX
18 cm MTB
25 cm BMX
8 cm MTB
10 cm BMX
1.5 cm MTB
ja BMX
ülemises ja
alumises
osas
-BMX-is
alumise osa
kõrgus 6 cm

(teksti muudetud 1.01.01; 1.01.04; 1.10.09; 1.01.11)

1.3.076

Sõitjad peavad kindlustama, et nende võistlusnumber on nähtav ja loetav kogu
aeg. Võistleja number peab olema korralikult kinnitatud ja seda ei tohi murda
ega muuta.

1.3.077

Korraldaja peab tagama võistlusnumbrid tasuta. Neid saab välja võtta peale
seda, kui kohtunikekogu on kontrollinud sõitja litsentsi.

1.3.078

Maailmameistrivõistlustel tagab võistleja numbrid UCI. Reklaamipind on UCI
kasutada.

1.3.079

[tühistatud 1.01.05]

1.3.080

Iga sõitja, kes võistluse katkestab, peab oma võistlusnumbri koheselt
eemaldama.
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