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 VZKAZ OD PREZIDENTA 

Vážení členové,  
 
Newsletter z minulého měsíce byl rozeslán několik dní před mistrovstvím žen v Afghánistánu.
Tato akce byla velmi úspěšná a velmi emotivní. Padesát Afghánců se zúčastnilo závodu na 57
km, který začal a skončil ve Světovém cyklistickém centru UCI ve švýcarském Aigle. 

Kromě sportovních výkonů vítězů bylo mistrovství 23. října ve znamení velmi lidského aspektu.
Mladí účastníci byli viditelně dojati, aby měli možnost závodit společně, poté, co si mysleli, že to
již nebude možné vzhledem k nebezpečím, s nimiž se setkali na kole v Afghánistánu před svou
evakuací. Nyní žijí v různých hostitelských zemích a byli potěšeni, že mohou společně strávit
týden tréninkem na UCI WCC před tímto jedinečným mistrovstvím. 

O několik dní později jsem byl v Paříži na odhalení tras pro Tour de France 2023 a Tour de
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France Femmes. Kolem tohoto oznámení je vždy atmosféra vzrušení a letošní rok nebyl
výjimkou. Již v červenci se můžeme těšit na dva velkolepé etapové závody Francií! 

Od posledního zpravodaje jsme uspořádali další tři mistrovství světa UCI, počínaje mistrovstvím
světa v paracyklistické dráze v St-Quentin-en-Yvelines (Francie) ve dnech 20. až 23. října, po
kterém o dva týdny později bude následovat svět UCI v halové cyklistice Mistrovství v belgickém
Gentu. Oba byly nepopiratelný úspěch, se světovými rekordy padlými v St-Quentin-en-Yvelines
a ohromujícími cyklistickými míči a uměleckými cyklistickými výkony v Gentu.

Měl jsem velkou radost z účasti na mistrovství světa v městské cyklistice UCI, které se konalo v
Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty) od 9. do 13. listopadu. Po jejich zrušení v roce 2020 a
upraveném formátu v roce 2021 kvůli pandemii Covid-19 bylo skvělé vidět naše UCI Mistrovství
světa pro BMX Freestyle Park, BMX Freestyle Flatland a trialy znovu. První UCI Bike City v Asii
poskytlo majestátní kulisu soutěžím a zasedání naší komise sportovců UCI. 

Více než 80 sportovních ředitelů strávilo týden v Aigle na našem každoročním kurzu
sportovního ředitele, který vedl ke zkoušce k získání diplomu sportovního ředitele UCI. Bylo mi
potěšením přivítat tyto muže a ženy – mnoho z nich bývalých profesionálních jezdců – ve
Světovém cyklistickém centru UCI, aby získali jejich oficiální certifikaci.

Jak víte, mistrovství světa v cyklistice UCI 2023 se bude konat v Glasgow a napříč Skotskem od
3. do 13. srpna příštího roku. Potěšilo mě, že jsem mohl o této zahajovací akci hovořit po boku
jejího předsedy Paula Bushe během konference Host City 2022 v Glasgow minulý týden.
Dvoudenní konference pokrývající všechny aspekty pořádání a pořádání akcí svedla dohromady
zástupce měst, marketingových organizací, držitelů práv, organizačních výborů a dodavatelů.  

Nedávno jsem byl 18. listopadu v Montrealu na zasedání nadační rady Světové antidopingové
agentury (WADA). I nadále si vážím své pozice mezi 38 členy správní rady, kteří zastupují
olympijské hnutí a veřejné orgány. Cyklistika a UCI jsou v čele boje proti dopingu a oceňuji
možnost spolupracovat s jinými sporty v této důležité oblasti.

David Lappartient
Prezident UCI 
Člen MOV

 NOVINKY UCI 

Program solidarity UCI 2023: poslední výzva k přihlášení
Rozvoj cyklistiky v nově vznikajících cyklistických zemích je základním pilířem strategie UCI. V
souladu s Agendou 2030 naplňuje Program solidarity UCI tento důležitý cíl podporou
kontinentálních konfederací a národních federací skupin 3 a 4 při rozvoji sportu v jejich
příslušných regionech a zemích ve strukturovaném, udržitelném a progresivním rámci. 
 
Období podávání žádostí
UCI přijímá přihlášky do Programu solidarity UCI 2023 pouze do 30. listopadu 2022 v poledne
SEČ . Po tomto datu nebudou přijímány žádné další přihlášky. 
 
Všechny informace týkající se programu solidarity UCI jsou k dispozici naExtranet národních
federací . Zahrnuje aktualizované Směrnice programu Solidarity UCI spolu s odkazem na
odeslání žádosti pro čtyři cesty programu, konkrétně vzdělávání, vybavení, financování
speciálních projektů a rozvoj sportovců. 

Oddělení solidarity Mezinárodních vztahů ( solidarity@uci.ch ) je k dispozici pro zodpovězení
jakýchkoliv dotazů, stejně jako poradenství a vedení při podávání žádostí o program solidarity
UCI.
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Znovuzvolení prezidenti

Přejeme jim vše nejlepší při propagaci a rozvoji cyklistiky v jejich zemích a děkujeme jim za
jejich zapojení do našeho sportu. 
 

 SPORT 

 VŠEOBECNÉ 

Přehled aktuálních termínů

Výzva k podávání nabídek: UCI odhaluje seznam mistrovství světa UCI, které udělí
na svém příštím kongresu
Union Cycliste Internationale (UCI) zveřejnila seznam mistrovství světa UCI, na které se lze
přihlásit a jejichž hostitelé budou oznámeni na příštím kongresu UCI v srpnu 2023, během
cyklistického mistrovství UCI v Glasgow a po celém Skotsku.
 
Akce, které budou oceněny, jsou:

Mistrovství světa UCI Masters v maratonu horských kol 2024
Mistrovství světa horských kol UCI Masters 2024 a 2025
Mistrovství světa UCI Masters v cyklokrosu 2025 a 2026
Mistrovství světa UCI Masters Track 2026 a 2027
Mistrovství světa UCI v halové cyklistice 2024, 2025 a 2026
Mistrovství světa v městské cyklistice UCI 2025, 2026 a 2028
Mistrovství světa v paracyklistické dráze UCI 2025 a 2026
Mistrovství světa v silniční cyklistice UCI v roce 2026
Mistrovství světa juniorů na dráze UCI 2026
Mistrovství světa UCI v maratonu horských kol 2028
2028 UCI Gravel World Championships
Mistrovství světa UCI v cyklokrosu 2028
Mistrovství světa v UCI Track 2028
Mistrovství světa UCI BMX Racing 2028
Mistrovství světa UCI Road 2028.

 Nabídkové dokumenty pro výše uvedené akce lze nalézt na webových stránkách UCI. 

Žádáme kandidáty, aby zaslali UCI dopis o podpoře od svých místních úřadů a Národní federace
do 31. prosince 2022, stejně jako vyplněný nabídkový soubor a poplatek nejpozději do 31.
ledna 2023. 

NationalFederation

MyanmarCyclingFederation

FederacionCubanadeCiclismo

President

Mr.KhinMAUNGWIN(re-elected)

Mr.JoséManuelPELAEZRODRÍGUEZ(re.
elected)
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Pro jakékoli další informace mohou kandidáti kontaktovat sportovního ředitele UCI Petera Van
den Abeeleho na sportsdepartment@uci.ch .

 2023 MISTROVSTVÍ SVĚTA V CYKLISTICE UCI – GLASGOW A PŘES
Skotsko 

Veškeré informace o logistice mistrovství světa v cyklistice UCI 2023 naleznete zde . 
 
Pokud jste nepověřili šéfa mise, aby reprezentoval vaši národní federaci, najdete všechny
informace a zaregistrujte se zde . 
 
Všeobecný informační bulletin UCI Mistrovství světa v cyklistice 2023 bude zveřejněn na
webových stránkách akce UCI dne 30. listopadu 2022. 

Aby byla zajištěna úspěšná celosvětová událost, místní organizační výbor mistrovství světa v
cyklistice 2023 s potěšením potvrzuje CSE jako svou oficiální cestu sportovců Poskytovatel.
Známý partner pro cyklistickou logistiku poskytne širokou škálu ubytování a cestovních řešení
napříč Skotskem a regionem pro všechny obory.

UCI zve národní federace, aby brzy navštívily ubytovací portál národních federací, kde budou
uvedeny konkurenční možnosti. Pro více informací klikněte zde .

 SILNICE 

Registrace UCI Women's WorldTeams, UCI WorldTeams, UCI ProTeams, UCI Women's
Continental Teams a UCI Continental Teams
Probíhá registrace profesionálních týmů UCI ve spolupráci se jmenovaným auditorem, PwC. V
souladu s předpisy UCI budou registrovány týmy s vyhovujícím souborem k 15. listopadu 2022;
ostatní a také žadatelé o licenci budou vyslechnuti licenční komisí UCI. 
 
Pokud jde o UCI ženské kontinentální týmy a UCI kontinentální týmy, laskavě připomínáme, že
vyhovující soubory těchto týmů musí být předloženy národními federacemi do 10. listopadu.
 
UCI v současné době kontroluje zaslané soubory. V této záležitosti důrazně doporučujeme
národním federacím a dotčeným týmům, aby se pravidelně připojovaly k platformě UCI DataRide
– Teams a kontrolovaly stav souboru. V případě žádostí o vysvětlení nebo zamítnutí prvků se
doporučuje jednat co nejdříve, aby se nezdržovalo zveřejnění názvu týmu v seznamu
přihlášených týmů. 

Kurz Event Safety Manager 
V lednu a únoru 2023 bude UCI hostit vůbec první kurz UCI Event Safety Manager v UCI World
Cycling Center ve švýcarském Aigle. Kurz je povinný pro všechny organizátory UCI Women's
WorldTour, UCI WorldTour a UCI ProSeries,
 
Závody registrované v mezinárodním kalendáři UCI 2023 s datem od 1. března do 31. května*
jsou žádány o účast:

Kurz 1 mezi 16. a 18. lednem 2023 ve francouzštině s překladem do španělštiny nebo;
Kurz 2 mezi 19. a 21. lednem v angličtině s překladem do italštiny.

Závody registrované v mezinárodním kalendáři UCI 2023 s termíny od 1. června do 31. října
jsou požadovány:

Kurz 3 mezi 13. a 15. únorem v angličtině s překladem do italštiny nebo;
Kurz 4 mezi 16. a 18. únorem ve francouzštině s překladem do španělštiny).

Další informace budou zaslány příslušným organizátorům závodu v následujících týdnech. 
  
*Závody registrované v mezinárodním kalendáři UCI 2023 s daty mezi 1. lednem a 28. únorem,
kontaktujte prosím road@uci.ch a prodiskutujte je. 2023 UCI Mistrovství světa v cyklistice –
Silnice Obecné informace najdete v příslušné sekci výše. Neváhejte kontaktovat rwc@uci.ch ,
pokud máte nějaké dotazy ohledně silničních událostí.
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 DRÁHA 

2023 Tissot UCI Track Nations Cup
Oficiální dokumenty jsou k dispozici na následujícím odkazu: 2023 Tissot UCI Track Nations
Cup .

Program 2023 Tissot UCI Track Nations Cup je následující:
 
První kolo: Jakarta, Indonésie
Oficiální trénink: středa 22.02 a čtvrtek 23.02. 
Soutěž: čtvrtek 23.02 (kvalifikace TP), pátek 24.02, sobota 25.02, neděle 26.02. 
 
Druhé kolo: Káhira, Egypt
Oficiální trénink: pondělí 13.03 a úterý 14.03. 
Soutěž: úterý 14.03 (kvalifikace TP), středa 15.03, čtvrtek 16.03, pátek 17.03. 
 
Třetí kolo: Milton, Kanada
Oficiální trénink: středa 19.04 a čtvrtek 20.04 
Soutěž: čtvrtek 20.04 (kvalifikace TP), pátek 21.04, sobota 22.04, neděle 23.04. 
 
Harmonogram soutěže:
Závody budou rozděleny do 4 soutěžních dnů následovně: 
 
Den 1:

Kvalifikace týmového stíhacího závodu (muži a ženy)

Den 2:

Team Pursuit první kolo a finále (muži a ženy)
Týmový sprint (muži a ženy)
Eliminace (muži a ženy)

Den 3:

Sprint (ženy)
Madison (ženy)
Všichni muži)
Keirin (muži)

Den 4:

Všechny (ženy)
Keirin (ženy)
Sprint (muži)
Madison (muži)

Oficiální trénink:
Časové úseky druhého oficiálního tréninkového dne jsou zkráceny vždy o 15 minut, aby bylo
zachováno sedm úseků. Tréninky budou probíhat od 09:00 do 17:45 (místního času).
Kvalifikace týmového stíhacího závodu začne v 18:00. 
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Postup registrace dráhového vybavení UCI pro olympijské hry v Paříži 2024 
Registrace dráhového vybavení UCI pro olympijské hry v Paříži 2024 vyžaduje, aby národní
federace zaregistrovaly vybavení, které hodlají v Paříži používat. 
 
Z důvodu přehlednosti se tento registrační postup bude vztahovat pouze na dráhovou disciplínu
a nebude se vztahovat na jiné disciplíny olympijských her v Paříži 2024 nebo paralympijských
her v Paříži 2024.
 
Veškeré traťové vybavení, které bude použito během her v Paříži 2024, musí být zkontrolováno
a zaregistrováno UCI během jednoho ze tří 2023 Tissot UCI Track Nations Cup nebo během
mistrovství světa UCI Track v Glasgow ve Velké Británii. 
 
Kliknutím na tento odkaz níže naleznete aktuální verzi informací, které byly prezentovány
během Fóra národů v Saint-Quentin-en-Yvelines ve Francii. 
 
Inovační jednotka UCI bude brzy sdílet celý postup registrace traťového zařízení UCI s národními
federacemi. To bude k dispozici na webu UCI v sekci Vybavení pro olympijské hry. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na UCI Innovation Unit: materiel@uci.ch . 

 HORSKÉ KOLO 
Mistrovství světa Red Bull UCI Pump Track 2022 Mistrovství světa 
Red Bull UCI Pump Track v roce 2022 přineslo působivě rychlou soutěž v Santa Fe Bike Park v
Santiagu (Chile), kde byli korunováni noví mistři světa UCI: Christa Van Niederhäusern (SUI) a
Niels Bensink (NED) si své duhové dresy vysloužili neúprosným stylem v sobotu 19. listopadu. 

Týmy horských kol 
UCI 2023 Postup registrace týmů horských kol UCI 2023 prostřednictvím platformy UCI DataRide
bude sdílen s týmy horských kol 2022 a národními federacemi v listopadu. Pokud máte zájem o
registraci týmu, zašlete prosím následující informace na o,road@uci.ch :

Jméno týmu
Kontaktní osoba
Email týmu
Národnost týmu

Uzávěrka přihlášek a plateb bude 15. ledna 2023 .

 ZÁVODY BMX 

2023 UCI BMX
Racing Team Registrace 2023 UCI BMX Racing Teamu je otevřena pro registraci UCI BMX Racing
Teamu pro rok 2023. 
 
Registrace týmu má mnoho výhod, jmenovitě:

Přidělení jednoho bryndáku týmu během akcí Světového poháru UCI BMX Racing.
Online registrace do UCI BMX Racing World Cup pro jezdce v UCI BMX týmu.
UCI BMX Racing World Cup duhové pasy. Stejný počet průkazů (jak je definován v
parametrech seriálu v každé sezóně) dostupný národním týmům bude zpřístupněn
týmům UCI BMX Racing. Aby se předešlo pochybnostem, všichni jezdci přihlášení do
týmu jsou akreditováni pro každý podnik Světového poháru UCI BMX Racing na základě
jejich přihlášky do závodu a nedostávají duhové průkazy.
Právo na týmový stan a parkování na akcích Světového poháru UCI BMX Racing za
stejných podmínek a cen, jaké pro národní týmy stanovili pořadatelé akce.
Přístup k arbitrážnímu výboru UCI pro jejich jezdce, jejich platební agenty a hlavní
partnery UCI BMX Racing Teamu.
Dvě sportovní akreditace a jeden týmový bryndáček během mistrovství světa UCI BMX
Racing.

Dokumenty k registraci UCI BMX Racing Teamu jsou k dispozici zde . 
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Termín pro vrácení registračních dokladů je 15. ledna 2023 .

 MĚSTSKÁ CYKLISTIKA 
Mistrovství světa 
UCI v městské cyklistice 2022 Mistrovství světa UCI v městské cyklistice 2022 se konalo v Abu
Dhabi ve Spojených arabských emirátech od 9. do 13. listopadu s celkem 206 jezdci ze 34 zemí,
kteří soutěžili v trialech, BMX Freestyle Parku a BMX Freestyle Flatland. 
 
Všechny výsledky a novinky najdete na webu UCI . 
 
Bylo to poprvé, kdy Abu Dhabi hostilo mistrovství světa UCI v městské cyklistice. Akce se tam
vrátí v roce 2024. 
 

 CYKLOKŘÍŽ 
2022-2023 UCI Světový pohár 
v cyklokrosu V posledních pěti týdnech se uskutečnila čtyři kola Světového poháru UCI v
cyklokrosu 2022-2023, z nichž první dvě zahrnovaly závody juniorů a do 23 let.

Všechny výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách UCI :  
Vedoucí celkové klasifikace v různých kategoriích jsou následující:

Juniorky: Lauren Molengraaf (NED)
Ženy do 23 let: Fem Van Empel (NED) (Pauwels Sauzen Bingoal)
Dámská elita: Fem Van Empel (NED)
Muži junioři: Léo Bisiaux (FRA)
Muži do 23 let: Thibau Nys (BEL)
Muži Elite: Eli Iserbyt (BEL) (Pauwels Sauces Bingoal)

Nadcházející kola Světového poháru UCI v cyklokrosu 2022-2023
Veškeré informace včetně programu akcí jsou k dispozici na
https://www.ucicyclocrossworldcup.com . 
 
Registraci jezdců na tyto závody mohou provádět pouze národní federace pro všechny
kategorie. Šest nadcházejících událostí je pouze pro mužskou elitu a elitu pro ženy. Systém
online registrace jezdců se otevře a zavře následovně: 
 

Upgrade v kategorii Women Elite:
Po vzoru Kata Vas (HUN - Team SD Worx) v roce 2021 byla Fem Van Empel (NED - Pauwels
Sauzen Bingoal) povýšena do kategorie Women Elite pro cyklokrosové závody k 31. října 2022 a

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.uci.org/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.uci.org/competition-hub/2022-2023-uci-cyclo-cross-world-cup/NWyb6dnly5pkrlaAlUza3
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.uci.org/competition-hub/2022-2023-uci-cyclo-cross-world-cup/NWyb6dnly5pkrlaAlUza3
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.ucicyclocrossworldcup.com


po zbytek její kariéry. 
 
Tyto upgrady byly individuálně a výjimečně schváleny UCI pro dva jezdce, kteří jsou ve věkové
kategorii do 23 let, na jejich žádost a žádost jejich týmů a jejich národních federací. 
 
Upozorňujeme, že tento upgrade se týká pouze cyklokrosových závodů. 
  
Mistrovství světa UCI v cyklokrosu 
2023 Mistrovství světa UCI v cyklokrosu 2023 se bude konat 3., 4. a 5. února 2023 v
Hoogerheide (Nizozemsko).
 
Cyklokrosová týmová štafeta bude mít premiéru na oficiálním programu v roce 2023. Prvního
světového titulu UCI v této akci získá šest členů týmu, kteří vyhrají tento nový závod na
programu. 

Následující informace o akci jsou k dispozici na webových stránkách UCI:

Program akce
Průvodce soutěží

Upozorňujeme, že akreditační systém bude otevřen 12. prosince 2022:
https://uci.getyourevent.online/ . 
  
Registrace do mezinárodního kalendáře UCI 2023-2024 
Národní federace musí do 15. prosince 2022 odeslat UCI přihlášky na akce své země. Pokyny a
předběžný kalendář 2023-2024 jsou k dispozici zde .

 PARA-CYKLISTIKA 
Klasifikace 
Předběžná data klasifikace pro rok 2023 lze nalézt na stránce Klasifikace paracyklistů na webu
UCI. 
  
2022 UCI Mistrovství světa v paracyklistické dráze Mistrovství světa 
2022 v paracyklistické dráze se konalo od 20. do 23. října v Saint-Quentin-en-Yvelines ve
Francii. Kompletní výsledky naleznete zde . 
  
Tréninkový kemp 
pro paracyklisty UCI pořádá od 14. do 18. února 2023 tréninkový kemp pro paracyklisty ve
Světovém cyklistickém centru UCI v Aigle ve Švýcarsku. Další podrobnosti o tréninkovém kempu
a jak se přihlásit naleznete zde . Sportovci nebo národy, které mají zájem se zúčastnit, mohou
zaslat svůj formulář pro vyjádření zájmu natrack-para@uci.ch . Uzávěrka přihlášek je 10.
prosince 2022 . 
 
Ženy a sportovkyně s vysokou podporou se zvláště vyzývají, aby se přihlásily. Upozorňujeme, že
tábor bude probíhat v angličtině a počet míst bude omezený.

 SALOVÁ CYKLISTIKA 

Světový pohár UCI v umělecké cyklistice 2022
Jen týden před mistrovstvím světa v halové cyklistice 2022 sloužilo čtvrté a poslední kolo
světového poháru UCI v umělecké cyklistice jako zkouška šatů pro mnoho soutěžících
sportovců. 
 
Po skvělé sezóně s akcemi ve slovenském Komárnu, francouzském Schiltigheimu, německém
Ebermannstadtu a finále v německém Erlenbachu se všichni těší na Světový pohár UCI v
umělecké cyklistice 2023. 
 
Kalendář je k dispozici na webu UCI . 
 
2022 UCI Cycle-ball World Cup
Šesté kolo UCI Cycle-ball World Cup 2022 se konalo 29. října v belgickém Beringenu. Pro týmy
to byla poslední příležitost kvalifikovat se do finále, které se bude konat 26. listopadu v
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německém Sulgenu.
 
Informační bulletin je k dispozici na webových stránkách UCI . 
 
Mistrovství světa UCI v halové cyklistice 2022
Ve dnech 4. až 6. listopadu se v belgickém Gentu konalo UCI mistrovství světa v halové
cyklistice 2022, kterého se zúčastnilo celkem 135 sportovců reprezentujících 22 národů.
Sportovci našli velmi dobře připravenou halu s perfektními podmínkami pro závodění. 
 
Mistři světa UCI 2022 jsou následující:

Umělecká cyklistika svobodné ženy: Jana Pfann (GER)
Umělecká cyklistika svobodní muži: Lukas Kohl (GER)
Umělecký cyklistický pár ženy: Caroline Wurth a Sophie-Marie Wöhrle (GER)
Otevřená umělecká cyklistická dvojice: Serafin Schefold a Max Hanselmann (GER)
Umělecká cyklistika ACT4: Tijem Karatas, Annika a Stella Rosenbach, Milena Schwarz
(GER)
Cycle Ball: Patrick Schnetzer a Stefan Feurstein (AUT)

V cyklobalu vyhrála Česká republika zápas s Japonskem, což znamená, že v roce 2023 bude
skupina A opět tvořit týmy z Rakouska, Německa, České republiky, Švýcarska, Belgie a Francie. 
 
Další informace, všechny novinky a výsledky jsou k dispozici na webu UCI . 
 
Rádi bychom vás požádali o zpětnou vazbu k tomuto vydání UCI Mistrovství světa v halové
cyklistice, protože je důležité akci rok od roku zlepšovat. Vaše připomínky jsou pro nás
důležité, zasílejte prosím své připomínky na indoor@uci.ch . 
 
Žebříček UCI v umělecké cyklistice
2022 Mistrovství světa v halové cyklistice UCI 2022 bylo posledním závodem, který se
započítává do žebříčku UCI v umělecké cyklistice 2022. 
Letošní vítězové jsou následující:

Umělecká cyklistika svobodné ženy: Ramona Dandl (GER)
Umělecká cyklistika svobodní muži: Lukas Kohl (GER)
Umělecká cyklistická dvojice ženy: Selina Marquardt a Helen Vordermeierová (GER)
Otevřená umělecká cyklistická dvojice: Lea-Victoria Styber a Nico Rödiger (GER)
Umělecká cyklistika ACT4: Vanessa Hotz, Stefanie Moos, Flavia Schürmann, Carole
Ledergerber (SUI)

 KOMISAŘI 

Plánování kurzů mezinárodních komisařů do roku 2026 
Komise komisařů na svém posledním zasedání v Amsterdamu v Nizozemsku schválila nové
plánování kurzů mezinárodních komisařů do roku 2026. Národní federace budou každoročně
vyzvedávat své kandidáty, aby předložily své kandidáty podle článku 1.1.054 . předpisů UCI.
 
Kromě toho bude UCI Commissaires' Unit ve spolupráci s Kontinentálními konfederacemi
nabízet několik kurzů elitních národních komisařů na různých kontinentech. Více informací o
procesu podávání žádostí bude poskytnuto na začátku roku 2023. Jedním z cílů je rozšířit okruh
elitních národních komisařů v rozvíjejících se cyklistických zemích, kde se zvýšil počet
mezinárodních závodů, a také rozšířit okruh potenciálních kandidátů na nadcházející kurzy
mezinárodních komisařů. 
 
Plánování kurzu mezinárodního komisaře:
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 LÉKAŘSKÝ 

Povinná zdravotní kontrola pro disciplíny horská kola, dráha a BMX 
Rádi bychom vám připomněli, že podle § 3 Části XIII. Zdravotních pravidel UCI předpisů jsou
národní federace odpovědné za organizaci a provádění povinné zdravotní kontroly následujících
jezdců:

Horské kolo : prvních 100 mužů a prvních 40 žen v klasifikaci jednotlivců UCI 31.
prosince předchozího roku;
Dráha : prvních 100 mužů a prvních 40 žen v klasifikaci jednotlivců UCI 31. prosince
předchozího roku;
BMX : prvních 50 mužů a prvních 20 žen individuální klasifikace UCI k 31. prosinci
předchozího roku.

Pro rok 2023 bude seznam jezdců zveřejněn v lednu 2023 v lékařské sekci webu UCI. Najdete
zde nejen seznamy jezdců, které je třeba dodržovat, ale také podrobná pravidla se seznamy
lékařských prohlídek a oficiálními prohlášeními pro každou disciplínu, která je třeba vyplnit a
odeslat UCI. 
  
Hodnocení otřesů mozku související se sportem 
S cílem zlepšit diagnostiku a rozpoznávání otřesů mozku souvisejících se sportem UCI nedávno
zveřejnila kapesní karty pro hodnocení otřesů mozku. Tyto praktické karty pro silniční a
dráhové disciplíny obsahují rychlý protokol pro rychlé posouzení podezření na traumatické
poranění mozku. Jsou určeny pro použití lékařským i nelékařským personálem v okolí jezdců
bezprostředně po pádu. PDF verze těchto karet jsou k dispozici na webových stránkách UCI. V
případě zájmu nás můžete kontaktovat a my vám zašleme několik karet, které rozdáme mezi
vaše zaměstnance. 
 
Kapesní karty speciálně navržené pro události Road and Track jsou v současné době k dispozici
v angličtině. Brzy budou k dispozici ve francouzštině a španělštině. Brzy budou k dispozici také
specifické kapesní karty pro MTB a BMX.
Pro více informací navštivte prosím lékařskou sekci webu UCI nebo kontaktujte náš lékařský tým
na medical@uci.ch .

 CYKLISTIKA PRO VŠECHNY 
Sledujte 2022 UCI Mobility & Bike City Forum 
4. ročník UCI Mobility & Bike City Forum úspěšně proběhl ve dnech 27. až 28. října 2022. Mezi
asi 110 účastníky, kteří se sešli, byli cyklisti, zastánci, odborníci na mobilitu, zástupci průmyslu
a tvůrci politik. v Glasgow (Skotsko), které bylo v roce 2019 uděleno označení UCI Bike City
Label, za dva dny interaktivních prezentací, výměn a návštěv. Účastníci měli příležitost dozvědět
se z první ruky, jak cyklistika – jako sport i forma dopravy – nadále podporuje pozitivní dopad,
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sociální začlenění, veřejné zdraví a boj proti změně klimatu.
 
Zahajovací projev pronesl prezident UCI Cycling for All & Sustainable Cycling Commission Tony
Mitchell spolu s vedoucí radní města Glasgow Susan Aitken, britským poradcem pro cyklistickou
politiku Chrisem Boardmanem a generální ředitelkou mistrovství světa UCI v cyklistice 2023
Trudy Lindblade. Hlavní projev UCI Mobility and Bike City Forum přednesl britský jezdec Alex
Dowsett. Profesionální jezdec, dvojnásobný vítěz etapy Giro d'Italia, bývalý držitel hodinového
rekordu UCI měřeného Tissotem, cyklistický trenér a zakladatel charitativní organizace Little
Bleeders, Alex Dowsett se podělil o to, jak ho hemofilie přivedla k životu v cyklistice.
 
Trofeje UCI Bike City Label byly uděleny zástupcům dvou regionů, které se v roce 2022 připojily
k síti UCI Bike City & Region: provincie Noord-Brabant (Nizozemsko) a kantonu Vaud
(Švýcarsko). Mezitím zástupci australského města Wollongong, které bylo v roce 2021 oceněno
značkou UCI Bike City Label a hostilo loňské mistrovství světa UCI Road World, popsali svou
cyklistiku pro všechny iniciativy. 

Odborné panely a prezentace pořádané po celý den na témata včetně cykloměst; cyklistika a
změna klimatu; cyklistický průmysl a socioekonomický rozvoj; a sport jako nástroj sociálního
začleňování. Zahrnuty klíčové zprávy:

sílu sportu umožnit městům znovu se objevit a podpořit sociální změny
význam politické vůle a víceodvětvových partnerství pro posílení cyklistiky
potřeba trvalých investic a uznání cyklistiky a aktivního cestování jako řešení změny
klimatu
potenciál akademického výzkumu k posílení propagace cyklistiky.

Účastníci se také dozvěděli o inspirativních globálních transformačních společenských změnách
dosažených prostřednictvím cyklistických nevládních organizací, akcí a charitativních organizací.

Chcete-li znovu prožít fórum UCI Mobility & Bike City Forum 2022, doporučujeme vám navštívit
následující aktiva:

Nejdůležitější video z fóra 2022, které si můžete prohlédnout zde 
Všechny videozáznamy z akce, které budou brzy dostupné na webu UCI  zde

Pokud jde o rok 2023, 5. UCI Mobility & Bike City Forum se bude konat v Bruggách, v belgickém
UCI Bike Region Flanders, ve dnech 25. – 26. října 2023. Další informace týkající se Fóra 2023
budou sdíleny začátkem roku 2023 na platformách UCI. Doporučujeme vám již uložit datum! 
 
BICI – nový grantový program pro cyklistickou infrastrukturu ve městech 
V pondělí 10. října 2022 v CityLab v Amsterdamu oznámili Michael R. Bloomberg a Janette
Sadik-Khan Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI) , soutěžní grantový
program, který ocení 10 měst každý až 1 milion USD na urychlení realizace rozsáhlých projektů
infrastruktury cyklistické sítě. Pro tento program jsou způsobilá města po celém světě, která
budují nebo chtějí vybudovat vynikající cyklistickou infrastrukturu. Přihlášky budou přijímány do
3. února 2023. Navštivte webovou stránku BICI, kde se dozvíte více a můžete se přihlásit . 

Kromě toho Global Designing Cities Initiative (GDCI) uspořádala během prvního listopadového
týdne tři webináře, kde byly zodpovězeny četné dotazy týkající se programu BICI. Záznamy
můžete sledovat zde a odpovědi na některé z nejčastějších dotazů najdete zde .

 KOUTEK UCI WCC 
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Kurz pro sportovní ředitele 
Mezi 82 účastnicemi každoročního kurzu pro sportovní ředitele, který se konal ve Světovém
cyklistickém centru UCI od 31. října do 4. listopadu, bylo 13 žen. Od jeho zavedení v roce 2009
absolvovalo školení a složilo zkoušku přibližně 700 sportovních ředitelů. Přečtěte si více o
certifikaci UCI pro sportovní ředitele zde . 
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