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 VZKAZ OD PREZIDENTA 

Vážení členové,  

nejprve bych vám všem rád popřál šťastný nový rok a jen to nejlepší do roku 2023. 
 
Tento rok bude pro náš sport historický, protože se v Glasgow a po celém Skotsku uskuteční
první mistrovství světa v cyklistice UCI. . Od této události, která spojí 13 mistrovství světa UCI v
největší cyklistické akci, která se kdy konala, nás dělí něco málo přes šest měsíců. 
 
Jsem plný očekávání na těchto 11 dnů soutěže, která nepochybně udělá obrovský dojem na
sportovce a fanoušky po celém světě.

UCI NEWSLETTER

LUCIwasINTERNATIONALE

PHOTOOFTHEMONTH

TheUCIPresident,DavidLappartient,welcomedthePresidentoftheFédérationTunisiennede
Cyclisme,NaoufelMerchaoui,on18JanuaryattheUCIheadquarters



 
Před mistrovstvím světa v cyklistice UCI v roce 2023 nás čeká ještě spousta přípravné práce a já
využívám této příležitosti, abych upřímně poděkoval vedoucím misí každé národní federace,
kteří jsou důležitými kontaktními body pro UCI a pro jejich národní tým. delegací. 
 
Naše první virtuální setkání různých Chefs de Mission dne 12. ledna bylo velmi pozitivní a bylo
pro mě potěšením je přivítat na prvním z těchto setkání vedoucích k této srpnové zahajovací
akci. Spolupráce mezi UCI a Chefs de Mission zajistí, že každý bude informován o pokroku a
bude mít nejnovější informace, aby byla zajištěna hladká příprava a úspěšná akce pro všechny
zúčastněné země.
 
Mezi 3. a 13. srpnem bude v Glasgow a po celém Skotsku uděleno více než 190 duhových
dresů, ale naši první mistři světa UCI z roku 2023 budou korunováni za méně než dva týdny.
Mistrovství světa v cyklokrosu UCI 2023 v nizozemském Hoogerheide stáhne oponu fascinující
cyklokrosové sezóny se 14 koly od října 2022. 
 
Akce v Hoogerheide odstartuje 3. února s novou týmovou štafetou. Po loňské testovací akci ve
Fayetteville v Arkansasu (USA) udělíme v úvodní den letošního ročníku první titul UCI World za
tento vzrušující formát.
 
Také se těším na naše první letošní zasedání řídícího výboru UCI, které se bude konat v
Hoogerheide první den soutěže. Samozřejmě vzdáme hold našemu bývalému kolegovi, mistrovi
světa silničních UCI a předsedovi Rady profesionální cyklistiky Vittoriu Adornimu, který zemřel
24. prosince. V letech 2001 až 2010 byl členem řídícího výboru UCI a v 60. letech obrovsky
přispěl k našemu sportu jako jeden z jeho hvězdných sportovců a poté jako hlavní síla v jeho
správě. Strašně mu chybí.
 
Pamatujte prosím, že dveře naší centrály v Aigle jsou pro vás vždy otevřené. Již 18. ledna jsme
měli to potěšení přivítat prezidenta Fédération Tunisienne de Cyclisme Naoufela Merchaouiho.
Mohl navštívit zařízení Světového cyklistického centra UCI a hovořit s našimi zaměstnanci UCI o
různých tématech včetně solidarity, cyklistiky pro všechny a různých aspektů specifických pro
náš sport v Tunisku. 

O tři dny později delegace Kambodžské cyklistické federace, včetně jejího prezidenta HE
Sorasaka Pana, navštívila Světové cyklistické centrum UCI, aby promluvila o Programu solidarity
UCI a navštívila zařízení centra ve společnosti jeho ředitele Jacquese Landryho. 

Těším se, že v roce 2023 přivítám v Aigle mnoho dalších zástupců Národní federace! 

David Lappartient
Prezident UCI 
Člen MOV

 NOVINKY UCI 
Nově zvolený prezident 
Na africkém kontinentu byl pan Temesghen Reddae zvolen prezidentem Eritrejské národní
cyklistické federace (Fédération Nationale de Cyclisme d'Érythrée) a pan Jean Philippe Rougier
Lagane byl zvolen prezidentem Mauricijské cyklistické federace (Fédération Mauricienne de
Cyklismus). 
 
Na asijském kontinentu byl Dr. Ali Al-Da,aie zvolen prezidentem Irácké cyklistické federace. 

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

Série webinářů UCI

předplatit Minulá vydání přeložitEnglish Czech
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Lékařské výsledky otřesů souvisejících se sportem (SRC) jsou nyní dobře známé. Výskyt SRC v
cyklistice zůstává špatně hodnocen, ale je zřejmé, že SRC není vzácný, zvláště v určitých
disciplínách ohrožených srážkou, jako je MTB, BMX nebo silniční cyklistika. 
 
Během sportovních aktivit je jedním z rozhodujících faktorů zdraví sportovců rychlé rozpoznání
a diagnostika SRC. S ohledem na tento důležitý krok lze zvážit lékařskou péči, včetně
odpočinku, postupného obnovení fyzického tréninku pod dohledem a úplné absence soutěží až
do úplného obnovení kognitivních funkcí.
 
Seminář, který je součástí série webinářů UCI, se zaměří na prezentaci upravených nástrojů pro
diagnostiku otřesů mozku souvisejících se sportem, které nedávno vyvinula UCI. Některé z
těchto nástrojů jsou dostupné všem, včetně nezdravotnických odborníků. Měly by optimalizovat
rozpoznávání otřesů mozku a pomáhat chránit jezdce před škodlivými účinky jejich opakování
na funkce centrálního nervového systému. 

Téma: Otřesy mozku související se sportem 
Datum akce : čtvrtek 9. února 2023, 9–10 SEČ a 15–16 SEČ 
Odkazy na registraci :  9–10 nebo  15–16 SEČ 
Přednášející : Prof. Xavier Bigard, lékařský ředitel UCI a Veronika Němčíková Villimová, PhD,
lékařský koordinátor UCI

 SPORT 

 LÉKAŘSKÝ 

Povinná zdravotní kontrola pro závodní disciplíny MTB, Track a BMX
Seznam jednotlivých jezdců z disciplín MTB, BMX a Track, kteří mají nárok na povinné zdravotní
sledování UCI pro sezónu 2023, byl zveřejněn v sekci Zdravotní sledování na webu UCI.
Najdete zde nejen seznamy jezdců, které je třeba dodržovat, ale také podrobná pravidla se
seznamy lékařských prohlídek a oficiálními prohlášeními pro jednotlivé disciplíny, které je třeba
vyplnit a zaslat UCI. 

Rádi bychom vám připomněli, že podle Kapitoly III, § 3 Části XIII Zdravotních pravidel
Cyklistických pravidel UCI jsou národní federace odpovědné za organizaci a implementaci
povinného zdravotního sledování následujících jezdců:

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

Pro více informací prosím navštivte webové stránky UCI nebo kontaktujte náš lékařský tým na
medical@uci.ch .

 2023 MISTROVSTVÍ SVĚTA V CYKLISTICE UCI – GLASGOW A PŘES
Skotsko 

Informační bulletin
První informační bulletin věnovaný Mistrovství světa UCI v cyklistice 2023 je dostupný na
webových stránkách UCI . 
 
Více informací naleznete také na stránkách pořadatele zde . 

 SILNICE 

Registrace UCI ženských kontinentálních týmů a UCI kontinentálních týmů pro
sezónu 2023
Celkem 59 UCI ženských kontinentálních týmů a 187 UCI kontinentálních týmů z pěti kontinentů
podalo žádost o registraci pro sezónu 2023. Seznam týmů se souborem, který je v souladu, je
nyní zveřejněn na webových stránkách UCI . 

Prosíme národní federace registrující týmy, aby zkontrolovaly, že všechny úkoly byly schváleny
UCI na platformě UCI DataRide – Teams. Pokud tomu tak není, zajistěte prosím, aby byly
provedeny požadované opravy, aby mohl být proces dokončen a aby jména týmů, která dosud
nebyla zveřejněna, byla začleněna do seznamu co nejdříve.

Rádi bychom všem zúčastněným připomněli, že by se měli před každým závodem podívat na
webovou stránku UCI a provést potřebné kontroly. V tomto ohledu vyzýváme týmy a národní
federace, aby se ujistily, že všechny informace týkající se týmů a jejich členů byly správně
zadány na webové stránce UCI, a aby v případě problému zaslaly e-mail na adresu road@uci.ch
. Závodů se budou moci zúčastnit pouze jezdci a sportovní ředitelé, jejichž jména jsou správně
zveřejněna na webových stránkách UCI. 

Účast UCI kontinentálních týmů a UCI cyklokrosových profesionálních týmů na
akcích UCI ProSeries
Připomínáme, že UCI kontinentální týmy a UCI cyklokrosové profesionální týmy se mohou
během sezóny účastnit akcí UCI ProSeries po zaplacení dodatečného antidopingového příspěvku
a odeslání přílohy A-2.2 na vyhrazený odkaz do 31. prosince 2022. Týmům, které tento termín
nedodrží, nebude poskytnuta žádná flexibilita. Seznam týmů oprávněných k účasti na akcích UCI
ProSeries je k dispozici na webových stránkách UCI a bude v průběhu roku pravidelně
aktualizován. 
 
Pravidla účasti
Kromě toho v souladu s článkem 2.2.001 Předpisů UCI „Jezdci, kteří patří do týmu
registrovaného u UCI se stejným platebním agentem nebo hlavním partnerem, nesmějí soutěžit
ve stejném závodě, s výjimkou individuálního podniku.“ Stejně tak všechny přidružené klubové
týmy, které mají stejného platebního agenta, zástupce týmu nebo hlavního sponzora jako tým
UCI, musí být deklarovány UCI. Srdečně vyzýváme všechny národní federace, které ještě
neaktualizovaly UCI, aby tyto informace zaslaly co nejdříve prostřednictvím speciálního
formuláře a poskytly veškeré relevantní aktualizace okamžitě v průběhu roku.

A konečně, abyste mohli využít pravidla účasti, jak je uvedeno v článku 2.1.005 bis Předpisů UCI
pro vývojové týmy UCI WorldTeam nebo UCI ProTeam, připomínáme, že týmy musí řídit stejný
platební agent se společnou identitou ( viz články 2.15.242-243 a 2.16.055-056). 

Seznam týmů, kterých se týkají ustanovení článků 2.1.005bis a/nebo 2.2.001 Předpisů UCI pro
sezónu 2023 je k dispozici na webových stránkách UCI . 
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Povinné pozvánky na silniční závod (čl. 2.1.007bis, 2.14.020, 2.14.021, 2.14.038 a
2.14.051 Předpisů UCI)
Sportovní oddělení zveřejnilo seznam povinných pozvánek pro týmy na silniční závody na
stránka věnovaná Předpisům UCI na webu UCI.

Licence 2023
Aby se usnadnil proces potvrzování jezdců a zaměstnanců na začátku prvních závodů roku,
žádáme národní federace, aby co nejdříve zajistily aktualizaci stavu všech jejich licencí
registrovaných v týmech UCI. na platformě UCI DataRide pro sezónu 2023. 

Platforma
výher Během měsíce ledna musí organizátoři UCI WorldTour, UCI Women's WorldTour, UCI
ProSeries a Class 1 aktualizovat (nebo v případě potřeby vytvořit) svůj účet na centralizované
platformě pro správu výher, aby bylo možné vyplácet výhry v souladu s s předpisy UCI (článek
1.2.071).

Během února a března musí UCI WorldTeams, UCI Women's WorldTeams, UCI ProTeams, UCI
kontinentální týmy, UCI ženské kontinentální týmy, národní týmy, UCI cyklokrosové
profesionální týmy a jejich jezdci také aktualizovat (nebo v případě potřeby vytvořit) svůj účet na
centralizovaná platforma pro správu peněžních výher , takže peněžní výhry lze vyplácet v
souladu s předpisy UCI (článek 1.2.071). 

Jakékoli finanční odměny, které budou splatné týmům, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném
seznamu (tj. klubové týmy, UCI cyklokrosové týmy, regionální týmy), budou převedeny do
národní federace příslušného týmu, která poté obdrží finanční odměnu. 

Pokud by týmy narazily na jakýkoli problém nebo měly nějaké dotazy, mohou se obrátit na
road@uci.ch nebo na administrátory platformy (contact@cpm-uci.org ). 

Část II – Aktualizace pravidel silničních závodů
Po zveřejnění seznamů týmů registrovaných UCI pro sezónu 2023 oznámila UCI několik úprav
„Části 2 – silniční závody“ pravidel UCI, které vstoupily v platnost 1. 2023. Přečtěte si prosím
tiskovou zprávu týkající se této záležitosti. 

Seminář manažera bezpečnosti
Mezi 16. a 21. lednem 2023 uspořádala UCI první a druhý seminář Safety Manager pro závody
UCI Women's Worldtour, UCI Worldtour a UCI Proseries registrované v mezinárodním kalendáři
UCI na rok 2023 s termíny od 1. března do 31. května. Celkem 60 registrovaných účastníků
reprezentujících více než 65 závodů se orientovalo na různé moduly s ohledem na důležitost
jejich role na silničních závodech. Kurzy 3 a 4 pro dostihy registrované mezi 1. červnem a 31.
říjnem jsou naplánovány od 13. do 21. února 2023 v sídle UCI v Aigle. 

2023 UCI Mistrovství světa v cyklistice – Silnice
Obecné informace najdete v příslušné sekci. Neváhejte kontaktovat rwc@uci.ch , pokud máte
nějaké dotazy ohledně silničních událostí.

 DRÁHA 

2023 Tissot UCI Track Nations Cup 
Oficiální dokumenty, včetně registračních informací a důležitých dat, jsou k dispozici na
webových stránkách UCI . 
 
Připomínáme, že musí být dodrženy podmínky způsobilosti, včetně pravidla 250 bodů podle
článku 3.4.004 Předpisů UCI. Pro upřesnění, jezdec musí mít minimální počet bodů požadovaný
na konkrétní akci v individuálním žebříčku UCI zveřejněném 10. ledna 2023 (šest týdnů před
prvním kolem 2023 Tissot UCI Track Nations Cup) nebo v nejnovějším žebříčku zveřejněném na
čas potvrzení jezdců. 
  
Dráhové týmy UCI 
Seznam UCI Track Teams, které se kvalifikovaly do roku 2023 na Tissot UCI Track Nations Cup
2023, je zveřejněn na stránce Poháru národů na webu UCI. Týmy byly také informovány přímo. 
 
Termíny registrace
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Jakarta, Indonésie: registrace otevřeny od 16. do 30. ledna 2023
Káhira, Egypt: registrace otevřeny od 30. ledna do 13. února 2023

Článek 3.4.009 
Připomínáme, že federace a týmy budou pokutovány v případě, že registrovaný jezdec nebude
přítomen na podniku a bude odvolán pouze na potvrzení startujících. Nepřítomný jezdec musí
být co nejdříve oznámen na track@uci.ch .

 HORSKÉ KOLO 

Pravidla UCI pro horská kola 
2023 Pravidla UCI pro horská kola 2023, platná od 1. ledna 2023, jsou zveřejněna na webových
stránkách UCI . 
  
Finanční závazky UCI Mountain Bike 2023 Finanční závazky 
UCI Mountain Bike 2023, účinné od 1. ledna 2023, jsou zveřejněny na webových stránkách UCI
.

 ZÁVODY BMX 
2023 UCI BMX Racing Regulations
2023 UCI BMX Racing Pravidla, platná od 1. ledna 2023, jsou zveřejněna na webových
stránkách UCI . 
 
Kalendář UCI BMX Racing World Cup 2023 Kalendář
UCI BMX Racing World Cup 2023 byl oznámen 20. prosince 2022. Podrobnosti o deseti kolech,
která se budou konat na čtyřech místech, jsou k dispozici na webových stránkách UCI . 
 
Kompletní mezinárodní kalendář UCI BMX Racing si můžete prohlédnout na webových
stránkách UCI .

 BMX FREESTYLE 
2023 UCI BMX Freestyle World Cup
Informace o hotelu pro UCI BMX Freestyle Park World Cup, který se bude konat v Diryah,
Saúdská Arábie, ve dnech 15. až 18. února 2023, byly přidány do průvodce soutěží, který lze
nalézt na webových stránkách UCI .

 CYKLOKŘÍŽ 
2022-2023 UCI Světový pohár 
v cyklokrosu 2022-2023 UCI Světový pohár v cyklokrosu 2022-2023 se blíží ke konci, poslední
dvě kola se budou konat ve španělském Benidormu 22. ledna a v Besançonu ve Francii 29.
ledna. 
 
Přihlášky a výsledky jsou k dispozici na webových stránkách UCI . 
  
Mistrovství světa UCI v cyklokrosu 2023, Hoogerheide, Nizozemsko 
Mistrovství světa UCI v cyklokrosu 2023 se bude konat 3., 4. a 5. února 2023 v Hoogerheide v
Nizozemsku. 
 
Upozorňujeme, že žádosti o akreditaci byly uzavřeny v pondělí 23. ledna. 
 
Registrace jezdců národními federacemi prostřednictvím online registrační platformy UCI
budou uzavřeny v pátek 27. ledna ve 12:00 SEČ. Chcete-li zaregistrovat své jezdce, klikněte
zde. 
 
Průvodce soutěží včetně programu, kvót pro jednotlivé země a všech praktických a logistických
informací je k dispozici zde . 
  
Kalendář UCI v cyklokrosu 2023-2024 
Laskavě připomínáme národním federacím, že data událostí pro mezinárodní kalendář UCI
2023-2024, včetně národního mistrovství v cyklokrosu 2024, lze stále zasílat na
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o.road@uci.ch . Mezinárodní kalendář UCI, včetně UCI Světových pohárů v cyklokrosu 2023-
2024, bude zveřejněn po schválení řídícím výborem UCI na začátku února. 

 ZKOUŠKA 
2023 UCI Trials World Youth Games 
Program a průvodce soutěžemi pro 2023 UCI Trials World Youth Games, které se konají mezi
14. a 16. červencem 2023 v Durana-Araba-Basque, Španělsko, ) budou k dispozici na konci
ledna na webových stránkách UCI .

 PARA-CYKLISTIKA 
Předpisy UCI pro paracyklistiku 
Část XVI dříve oznámených upravených předpisů UCI vstoupila v platnost 1. ledna 2023.
Nejaktuálnější verzi předpisů UCI lze nalézt na webových stránkách UCI . 
  
Nabídky na Světový pohár UCI v para-cyklistice 2024 
Jakákoli organizace, město nebo národní federace, které se chtějí ucházet o pořádání kola
Světového poháru UCI v paracyklistice 2024, by měly svůj zájem předložit nejpozději do 31.
března na adresu track-para@uci. ch . Kompletní informace o akci a nabídkové dokumenty
naleznete zde .

 SALOVÁ CYKLISTIKA 
2023 UCI Cycle-ball World Cup 
UCI stále přijímá nabídky na páté kolo UCI Cycle-ball World Cup 2023, které se má konat buď
15. nebo 22. července 2023. Nabídkové 
 
dokumenty by měly být zaslány na indoor@uci.ch . 
 
Další informace týkající se Světového poháru UCI v cyklistice 2023 a Světového poháru UCI v
umělecké cyklistice 2023 budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách UCI a
doporučujeme vám zkontrolovat oficiální rozpisy, kvalifikační kvóty a termíny týkající se série. 
  
Předpisy UCI 
pro halovou cyklistiku „Část VIII – Halová cyklistika“ Předpisů UCI, včetně změn, které vstoupily v
platnost 1. ledna 2023, jsou k dispozici na webových stránkách UCI .
  
Mezinárodní kalendář 
UCI pro halovou cyklistiku 2023 Události registrované v mezinárodním kalendáři UCI pro
halovou cyklistiku 2023 jsou k dispozici na webových stránkách UCI .

 KOMISAŘI 
Kurzy 
elitního národního komisaře Další kurz kurzu elitního národního komisaře v angličtině se bude
konat v Izraeli od 26. do 29. března 2023. Tento kurz je otevřen pro účastníky ze všech zemí.
Aby se zájemci mohli zúčastnit výběrového řízení, musí splňovat následující podmínky:

Držet licenci národního komisaře pro dráhu od národní federace přidružené k UCI;
Mít zkušenosti s úřadováním na dráhových událostech;
být nominován svou národní federací;
Dobře ovládat jazyk kurzu.

Vyzýváme národní federace, aby zaregistrovaly své kandidáty vyplněním online formuláře
nejpozději do 13. února. Počet míst je omezený a konečný výběr proběhne v polovině února.
Účastníci si hradí vlastní cestovní náklady, stravu a ubytování. Další informace budou poskytnuty
po přijetí přihlášky. 
 
Jak bylo uvedeno v zářijovém vydání zpravodaje UCI, jednotka komisařů UCI ve spolupráci s
Kontinentálními konfederacemi nabídne několik kurzů elitních národních komisařů na různých
kontinentech. Více informací o procesu podávání žádostí bude brzy poskytnuto přímo národním
federacím. 
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Mezinárodní kurzy komisařů 
V září a říjnu 2023 budou v Aigle (Švýcarsko) organizovány dva kurzy mezinárodních komisařů
pro závody BMX a horská kola. 
 
Proces přihlášek na tyto kurzy bude zahájen brzy a žadatelé musí splnit podmínky uvedené v
článku 1.1.054 UCI. Předpisy. Dopisy vyzývající k podání přihlášek budou zaslány přímo
dotčeným národním federacím, které v minulých letech hostily mezinárodní akce a školily elitní
národní komisaře v daných disciplínách.

 CYKLISTIKA PRO VŠECHNY 

Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure – termín se blíží! 
Jak bylo zmíněno ve zpravodaji z listopadu 2022, Bloomberg Initiative for Cycling
Infrastructure (BICI) – soutěžní grantový program, který udělí 10 městům až 1 milion USD na
urychlení realizace rozsáhlých projektů infrastruktury cyklistické sítě – byla spuštěna na konci
roku 2022. Pro tento program jsou způsobilá města po celém světě, která budují nebo chtějí
vybudovat vynikající cyklistickou infrastrukturu. Upozorňujeme, že uzávěrka se rychle blíží,
přihlášky přijímáme do 3. února 2023. Navštivte webovou stránku BICI , kde se dozvíte více a
můžete se přihlásit.

 ANTIDOPING 

2023 Seznam zakázaných látek a metod platný od 1. ledna 2023
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UCI připomíná svým národním federacím, že seznam zakázaných látek a metod Světové
antidopingové agentury (WADA) 2023 (dále jen „seznam zakázaných látek“) vstoupil v platnost
1. ledna 2023. Seznam zakázaných látek určuje, jaké látky a metody jsou zakázány a mimo
soutěž. 
Seznam zakázaných látek je k dispozici na webu WADA a také v antidopingové sekci webu UCI.
 
Zatímco v konečném důsledku je sportovec odpovědný za to, že ví, jaké látky a metody jsou na
tomto seznamu a za látky přítomné v jeho těle, UCI vám důrazně doporučuje, abyste se ujistili,
že vaši členové, zejména vaši sportovci a jejich okolí, jsou si vědomi nového seznamu
zakázaných látek pro rok 2023.
 
Všechny hlavní úpravy jsou popsány v  Souhrnu hlavních úprav a vysvětlivek z roku 2023 .
 
Proces každoročního přezkumu seznamu 
Každý rok vede WADA proces revize seznamu zakázaných látek. Jedná se o rozsáhlý konzultační
proces, který zahrnuje   poradní skupinu odborníků na seznam WADA, která shromažďuje
informace včetně nejnovějšího vědeckého a lékařského výzkumu, trendů a informací získaných
od donucovacích orgánů a farmaceutických společností; rozeslání návrhu seznamu mezi
zúčastněné strany; a s přihlédnutím k jejich podáním k revizi návrhu, po kterém následuje
přezkoumání Výborem pro zdraví, lékařství a výzkum WADA . Tento výbor pak předloží svá
doporučení výkonnému výboru WADA, který v září schválí Seznam.

Aby byla látka nebo metoda přidána na seznam zakázaných látek, musí být stanoveno, že
splňuje alespoň dvě z následujících tří kritérií:

1. Má potenciál zvýšit nebo zvýšit sportovní výkon.
2. Představuje skutečné nebo potenciální zdravotní riziko pro sportovce.
3. Porušuje to ducha sportu.
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Seznam zakázaných látek je zveřejněn tři měsíce před jeho účinností (nejpozději 1. října), aby se
sportovci, jejich doprovod a další zainteresované strany mohli seznámit s případnými úpravami.

Zásadní úprava týkající se tramadolu pro rok 2024 
Výkonný výbor WADA loni v září schválil doporučení poradní skupiny odborníků na seznam
WADA  zakázat narkotikum tramadol v soutěžích s účinností od 1. ledna 2024. Odklad  
 
v implementaci by měl umožnit širokou komunikaci a vzdělávání sportovců, jejich doprovod a
zdravotnický personál, aby bylo možné lépe porozumět praktickému provádění tohoto zákazu. 
 
Toto zpoždění také umožní vědecké komunitě upravit přesné procedurální detaily tak, aby bylo
možné zajistit spravedlivost pro sportovce. Kromě toho mohou být vyvinuty vzdělávací nástroje
pro sportovce a pro lékařský a podpůrný personál k řešení bezpečného užívání tramadolu pro
klinické účely v rámci antidopingu.
 
Tramadol byl zařazen do monitorovacího programu WADA a shromážděná data naznačovala
významné využití ve sportu. Výzkumné studie financované WADA uvedené ve vysvětlující
poznámce také potvrdily potenciál tramadolu zvýšit sportovní výkon. 

Řada webinářů ITA

Příští vzdělávací webinář – Porušení antidopingových pravidel: právo na spravedlivé slyšení –
pořádaný Mezinárodní testovací agenturou (ITA), se uskuteční 31. ledna 2023 . 
 
ITA se na antidoping z právního hlediska zaměří zkoumáním slyšení, se zvláštním zaměřením
na antidopingové a odvolací divize Sportovního arbitrážního soudu (CAS). 
 
Cílem sezení je vysvětlit, co se děje a co lze očekávat během procesu slyšení, jako například:

Co je CAS a antidopingová divize CAS?
Jaký je proces rozhodování?
Kdo svědčí a jaké důkazy jsou předloženy?
Jak a kým jsou strany zastupovány?
Kdo je soudce nebo rozhodce?
Jaký je proces odvolání?

 Existuje také řada kroků, které probíhají předtím, než je případ projednán slyšením, a kde lze
dosáhnout řešení. ITA si také udělá čas na vyřešení tohoto problému a zařadí přezkum slyšením
panelů do širšího kontextu řízení výsledků. 
 
Vzhledem k důležitosti tohoto tématu UCI důrazně doporučuje vám a vašim členům, abyste se
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zúčastnili tohoto webináře, který bude probíhat v angličtině se simultánním překladem do
arabštiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny. Níže naleznete další informace týkající se tohoto
webináře: 

Téma : Porušení antidopingových pravidel: právo na spravedlivé slyšení 
Odkaz na registraci :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BfRNwk7YSJSKo67ikrcU3A 
Datum akce : úterý 31. ledna 2023, 14:00 – 15:00 SEČ 
Panelisté: Damien Clivaz, hlavní právní zástupce ITA a Fabien Cagneux, vedoucí právního
zástupce CAS ADD 
Moderátor : Irvine Mairi, tým pro vzdělávání ITA

 KOUTEK UCI WCC 

Zlepšená energetická účinnost v boji proti změně klimatu 
Ve Světovém cyklistickém centru UCI (WCC) byly na konci roku 2022 provedeny hlavní práce,
aby byla budova energeticky a nákladově efektivnější. 

Na střeše administrativní budovy a gymnastické haly byly instalovány solární panely o celkové
ploše 750 m2. Zároveň bylo na velodromu a gymnastickém sále nahrazeno 89 svítidel za LED
(světelné diody) alternativy pro úsporu energie a zlepšení kvality osvětlení.
 
Práce byly provedeny rychle po schválení projektu výkonným výborem WCC dne 8. září loňského
roku. Po dvouměsíční fázi studie byly práce zahájeny začátkem listopadu a solární panely byly v
provozu od 23. prosince 2022. Ke stejnému datu fungovalo nové LED osvětlení v gymnastické
hale, na velodromu bylo funkční o tři týdny později. 

Tyto kroky jsou v souladu s cíli udržitelnosti pro UCI a UCI WCC obsaženými v Agendě UCI 2030:

Snížit naše emise do roku 2030 o 50 % ve srovnání s referenčním rokem 2019
Podnikněte kroky ohledně našeho ústředí ve Světovém cyklistickém centru UCI a také
našeho vozového parku, cestování, energetické účinnosti, nakládání s odpady atd.
Rozvíjet obnovitelnou energii v areálu světového cyklistického centra UCI.

Energie vyrobená nedávno instalovanými solárními panely bude činit přibližně 175 000 kWh
ročně, což odpovídá něco málo přes 35 % roční spotřeby budovy. 
 
Pokud jde o osvětlení, 18 lamp v gymnastické hale a 52 lamp ve velodromu ušetří významnou
energii, což povede k úsporám kolem 20 000 CHF v roce 2023 a také k lepší kvalitě osvětlení.
Tyto výhody jsou výsledkem složitého projektu, který vyžadoval manévrování zvedáku s
ramenem o délce 35 metrů pro přístup k lampám ve složité struktuře stropu velodromu. 
 
Připomínáme, že UCI zveřejnila své Směrnice udržitelnosti, Zásady udržitelnosti a svou Chartu
opatření v oblasti klimatu ve vyhrazené sekci na webových stránkách UCI .
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Pro další informace neváhejte kontaktovat různá oddělení UCI . 
Pokud se chcete přihlásit k odběru tohoto zpravodaje nebo chcete poskytnout obsah, kontaktujte nás prosím .

Tento e-mail byl zaslán na <<E-mailová adresa>> 
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