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 VZKAZ OD PREZIDENTA 

Vážení členové,  

Mistrovství světa v cyklokrosu UCI a první letošní zasedání řídícího výboru UCI začalo v únoru. 

Naše zasedání řídícího výboru v Hoogerheide v Nizozemsku ve dnech 2. a 3. února bylo jako
vždy mimořádně produktivní. Letos jsme obšírně diskutovali o velmi důležitém a citlivém
tématu sankcí přijatých proti Rusku a Bělorusku. Po dlouhém zvažování naši členové
jednomyslně přijali usnesení, které je v souladu se zasedáními výkonné rady Mezinárodního
olympijského výboru (MOV) ze dne 25. ledna 2023 a 7. prosince 2022 a také s 11. olympijským

summitem dne 9. prosince 2022. 
Zvu

 vás podrobnosti o usnesení si přečtěte v naší tiskové
zprávě zveřejněné na webových stránkách UCI .

Hoogerheide zároveň hostilo fantastický ročník UCI Mistrovství světa v cyklokrosu, který
zahrnoval mnoho vrcholů, v neposlední řadě udělení prvních duhových dresů pro týmovou
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štafetu. Týmové vítězství pro hostitele Nizozemsko nastavilo tón pro neuvěřitelný víkend
individuálních závodů, který korunoval šest mimořádně důstojných mistrů světa UCI.

Zrovna minulou sobotu, 18. února, jsme korunovali další dva mistry světa UCI 2023 za
cyklistické esporty. Třetí ročník UCI Cycling Esports World Championships byl svědkem
představení nového vzrušujícího formátu, který zahrnoval tři krátké a výbušné závody, z nichž
každý eliminoval část pelotonu, přičemž pouze deset mužů a deset žen se dostalo na poslední
závod – na stupně vítězů. Závodilo se na nové speciálně vytvořené mapě Skotska inspirované
skotskou krajinou a městem Glasgow, které bude v srpnu 2023 hostit úvodní mistrovství světa v
cyklistice UCI.

Nyní jsme skutečně překonali milník „šest měsíců do konce“ před tímto úvodním mistrovstvím
světa v cyklistice UCI a vzrušení roste. Jak víte, je mým pevným přáním vidět účast všech 202
našich národních federací a na nedávném zasedání Komise Solidarity a nově vznikajících
cyklistických zemí se členové zabývali tím, jak bychom mohli podpořit národní federace od
skupin 3 a 4 až po zúčastnit se této fantastické akce v Glasgow a po celém Skotsku. Komise se
sešla 25. ledna a bylo nám potěšením osobně přivítat devět členů v sídle UCI v Aigle, aby
prodiskutovali různé projekty solidarity na podporu národních federací a kontinentálních
konfederací. Jak je uvedeno v naší Agendě 2030, naše federace jsou ústředním bodem rozvoje
cyklistiky po celém světě a UCI vám zůstává velmi k službám. 

David Lappartient
Prezident UCI 
Člen MOV

 NOVINKY UCI 
Nově zvolení prezidenti 
Na evropském kontinentu byl prezidentem Cycling Ireland zvolen pan Tom Daly. 

Na asijském kontinentu byl pan Le Van Thang zvolen prezidentem Vietnamské 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



V rámci své strategie udržitelnosti , která byla zahájena v roce 2021, vytvořila UCI na míru šitý
online školicí kurz, jehož cílem je informovat a zapojit cyklistickou rodinu o klimatické nouzi a o
tom, jak může tento sport snížit své dopady a zmírnit nevyhnutelné emise. Zvyšování povědomí
o změně klimatu a dovedností zúčastněných stran v oblasti udržitelnosti cyklistiky po celém
světě bude zásadní pro udržitelný rozvoj tohoto sportu, protože trénink je největší hnací silou
změny, aby se všichni vydali stejným směrem. 

Cílem tohoto školení je přimět cyklistické organizace, aby se posunuly od ad-hoc
environmentálních postupů ke komplexnímu začlenění změny klimatu a jejích dopadů do
provozu, akcí, nákupu, infrastruktury a komunikace. 
 
datum: Čtvrtek 2. března 2023 
Časy a registrační odkazy : 09:00–11:00 CET  nebo  15:00-17:00 CET 
Přednášející : Ben Barrett, konzultant UCI pro udržitelnost 
 
Pro více informací navštivte   web UCI   nebo kontaktujte oddělení mezinárodních vztahů na
internationalrelations@uci.ch . 

 SPORT 

 HLAVNÍ UDÁLOSTI UCI 

Mistrovství světa UCI v cyklistice 2023 – Glasgow a napříč Skotskem 
Informační bulletin
První vydání informačního bulletinu věnovaného mistrovství světa UCI v cyklistice 2023 je k
dispozici na webových stránkách UCI . 
 
Další informace lze nalézt na webových stránkách pořadatele . 
 
Předprodej vstupenek
Předprodej vstupenek na mistrovství světa UCI v cyklistice 2023 je nyní k dispozici zde. 
 
Mistrovství světa zemí rozvíjejících se v cyklistice UCI 2024  
Mistrovství světa rozvíjejících se zemí v cyklistice UCI 2024 se bude konat od 2. do 10. března
2024 v Káhiře v Egyptě.
 
Disciplíny, které se představí, jsou dráha, silnice (silniční závod, časovka), BMX Racing a horská
kola (cross-country Olympic, short track). 

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.uci.org/sustainabilty/2aT8Ri5QQ2Nr67iwrEN8K4
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://uci-org.zoom.us/webinar/register/WN_Yb96uIlRS_mtOHK34YDsRg
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://uci-org.zoom.us/webinar/register/WN_JhNTtVVcSj6EfaGN88obaA
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.uci.org/2023-uci-webinars/11A1UD5jXlC2TQike2YdjL
mailto:internationalrelations@uci.ch?subject=2023+UCI+Webinar+Series&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=auto
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.uci.org/uci-cycling-world-championships/1u2anKu29AdUHFHsLHqXuU
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.cyclingworldchamps.com/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=en&hl=auto&u=https://www.cyclingworldchamps.com/visit/tickets/


Budou dvě kategorie: ženy nad 17 let a muži nad 17 let. 
 
Vybavení
Obecně platí pravidla pro vybavení pro každou ze zahrnutých disciplín. 
 
V případě silniční disciplíny, v souladu s povahou akce, musí každý jezdec, který se zúčastní
časovky, použít stejné jízdní kolo, jaké bylo použito v silničním závodě, bez úprav. Jako taková
nejsou povolena jízdní kola speciálně navržená pro použití v časovkách. 
 
Stejné pravidlo platí pro závody v traťové časovce, jako je kilometrová časovka. 
 
Kritéria způsobilosti
Kritéria způsobilosti byla schválena řídícím výborem UCI a budou následující:

Národy ve skupinách 3 a 4 klasifikace národních federací UCI pro období 2023 – 2025 se
mohou zúčastnit pouze tehdy, pokud se nekvalifikovaly nebo se kvalifikovaly pouze v
jedné disciplíně na olympijské hry v Tokiu 2020. V případě účasti v jedné disciplíně na
Tokiu 2020 nebudou mít nárok na účast v této disciplíně během Mistrovství světa 2024
UCI Emerging Cycling Countries.
Národy ve skupinách 3 a 4 klasifikace národních federací UCI pro období 2023 – 2025
nejsou způsobilé, pokud se na Tokiu 2020 účastnily dvou nebo více disciplín.
Národy ve skupině 2 stejné ekonomické klasifikace s populací méně než 1 000 000
obyvatel se také budou moci zúčastnit, s výhradou stejného omezení souvisejícího s
kvalifikací na olympijské hry v Tokiu 2020.
Žádné národy ze skupiny 1 ve stejné ekonomické klasifikaci nejsou způsobilé. 

Způsobilé země včas obdrží pozvánku k účasti a další informace. V případě jakýchkoliv dotazů
nás také můžete kontaktovat na olympics@uci.ch.

 SILNICE 

Silniční týmy UCI 2023
Na konci registračního procesu je pro sezónu 2023 registrováno celkem 284 silničních týmů UCI
pro všechny kategorie. Rádi bychom poděkovali národním federacím a týmům za jejich zapojení
do procesu.

Všechny týmy musí zajistit, aby jejich informace, stejně jako jména jejich jezdců a sportovních
ředitelů byla řádně zveřejněna na webových stránkách UCI před tím, než půjdou na jakoukoli
akci. Pokud by se vyskytl problém, kontaktujte prosím road@uci.ch s dostatečným předstihem
před akcí, abyste zajistili nalezení řešení. 
 
Týmy se také musí ujistit, že členové týmu mají platnou licenci UCI 2023 s uvedením správné
role a týmu. 

Navíc na všech UCI akcích musí týmy nosit pouze dresy schválené na platformě UCI DataRide –
Teams. Zveme týmy, pro které dres ještě nebyl validován, aby se co nejdříve vrátily do UCI. V
případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na road@uci.ch . 
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Účast UCI kontinentálních týmů a UCI cyklokrosových profesionálních týmů na
akcích UCI ProSeries 
(článek 2.1.005 Předpisů UCI) 
Tabulka se seznamem týmů oprávněných účastnit se akcí UCI ProSeries je k dispozici na
webových stránkách UCI a bude aktualizována pravidelně během roku. Máte-li v této záležitosti
jakékoli pochybnosti, kontaktujte prosím road@uci.ch . Týmům, které nerespektují podmínky a
časový harmonogram, nebude udělena žádná výjimka. 
  
Pravidla účasti 
(články 2.1.005bis a 2.2.001 předpisů UCI)
Podle článku 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 kromě
případu individuálního podniku“. Podobně všechny přidružené klubové týmy se stejným
platebním agentem, zástupcem týmu nebo hlavním sponzorem jako tým UCI musí být
deklarovány příslušné národní federaci. Vyzýváme všechny národní federace, které ještě
neinformovaly UCI, aby tak učinily co nejdříve kontaktováním road@uci.ch . Žádáme, aby
národní federace okamžitě informovaly UCI o jakýchkoli změnách v průběhu roku.

A konečně, aby bylo možné využít pravidla účasti uvedené v článku 2.1.005 bis pravidel UCI pro
vývojové týmy UCI WorldTeam nebo UCI ProTeam, týmy musí být řízeny stejným platebním
agentem se společnou identitou (viz články 2.13 218-219, 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 . 
  
Povinné pozvánky na silniční závod (čl. 2.1.007bis, 2.14.020, 2.14.021, 2.14.038 a
2.14.051 Předpisů UCI) 
Seznam povinných pozvánekrozšířena na týmy pro silniční závody je zveřejněna na stránce
věnované předpisům UCI na webu UCI. Žádáme o použití tohoto aktualizovaného seznamu. 
  
Platforma výher 
Během ledna a února musí organizátoři UCI WorldTour, UCI Women's WorldTour, UCI ProSeries a
Class 1 pro mužské i ženské turnaje aktualizovat (nebo v případě potřeby vytvořit) svůj účet na
centralizované platformě pro správu výher, aby výhry lze zaplatit v souladu s předpisy UCI (čl.
1.2.071). Mimo platformu není povoleno žádné vyplácení odměn za tyto události. Jakékoli
porušení předpisů UCI bude sankcionováno.
 
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 přistoupí k platbě peněžní odměny. 

Pokud by týmy narazily na nějaký problém nebo měly nějaké dotazy, mohou kontaktovat
road@uci.chnebo správci platformy ( contact@cpm-uci.org ). 
  
Aktualizace protokolu Covid-19 – organizátoři 
Prosíme, abyste se seznámili s nejnovější tiskovou zprávou UCI k této záležitosti.
Upozorňujeme, že aktualizovaný protokol je k dispozici také na webových stránkách UCI . 
 
Připomínáme organizátorům, že musí poskytnout následující informace na vyhrazené
platformě zřízené UCI alespoň 14 dní před začátkem jejich akce :

1. Fáze pandemie v době, kdy se blíží soutěž, včetně hodnot dvou kritérií uvedených v
odstavci D1, jakož i „barvy“ zeměpisné oblasti definované podle následujících kritérií:

a. Počet potvrzených případů Covid na 100 000 lidí a za týden.
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b. Efektivní rychlost reprodukce ( Re ) a posouzení závažnosti pandemie v zeměpisné
oblasti podle barevného kódu (zelená = nízké riziko, oranžová = střední riziko,
červená = vysoké riziko).

2. Souhrn zavedených opatření ke zmírnění rizik.

2023 UCI Mistrovství světa v cyklistice – Silnice 
Obecné informace 
Obecné informace najdete v příslušné sekci. Neváhejte kontaktovat rwc@uci.ch, pokud máte
nějaké dotazy ohledně silniční události. 
  
Kvalifikační systém 
Kvalifikační systém pro UCI Mistrovství světa v cyklistice 2023 – silniční byl zveřejněn na webu
UCI . 

Národy, které mají zájem zúčastnit se týmové časovky - smíšené štafety, musí požádat o
pozvánku zasláním e-mailu na adresu rwc@uci.ch do 15. května 2023 .

Přidělená kvótová místa pro ostatní závody budou zveřejněna 23. června 2023. Termín pro
potvrzení (celkového nebo částečného) využití kvót pro silniční závod mužů Elite je 30. června
2023 . Online registrace začíná 27. června 2023 ve 12:00 (GMT+2) na vyhrazené online
platformě UCI: http://regonline.uci.ch . 
 
Ve všech případech musí UCI obdržet registrační zápisy před termínem stanoveným v článku
9.2.004 Předpisů UCI. Všechny přihlášky musí být doručeny do 28. července 2023 ve 12:00
(GMT+2) . Po tomto termínu již nebudou přihlášky přijímány.

 DRÁHA 

2023 Tissot UCI Track Nations Cup 
Oficiální dokumenty, včetně registračních informací a důležitých dat, jsou k dispozici na
webových stránkách UCI . 
 
Milton (Kanada) - uzávěrky registrace

Registrace jsou otevřeny v pondělí 6. března 2023, 12:00 SEČ
Registrace končí v pondělí 20. března 2023 ve 12:00 SEČ

Připomínáme, že podle článku 3.4.009 předpisů UCI budou národní federace a týmy pokutovány
za každého jezdce registrovaného na akci a nepřítomného bez předchozího oznámení.

 HORSKÉ KOLO 

UCI Mistrovství světa v cyklistice 2023 
Informace týkající se Mistrovství světa UCI v cyklistice 2023 jsou pravidelně zveřejňovány na
webových stránkách UCI . 
  
Mistrovství světa UCI Pump Track 2023 Po schválení řídícím výborem UCI na začátku
února se bude 18. listopadu v Neuquenu v Argentině konat Mistrovství světa UCI Pump Track
2023 . 2023 UCI Světový pohár horských kol Informace související s UCI Světovým
pohárem horských kol 2023 jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách UCI .
Světový pohár a mistrovství světa UCI Mountain Bike Eliminator 2023 Informace
týkající se Světového poháru UCI Mountain Bike Eliminator 2023 a 

  
 

 
Mistrovství světa UCI Mountain Bike Eliminator 2023 bude pravidelně aktualizováno na
webových stránkách UCI. 
  
2023 UCI Junior Series - XCO 
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Informace týkající se 2023 UCI Junior Series Cross-country Olympic (XCO) jsou zveřejněny v
sekci oficiální dokumenty pro horská kola na webu UCI . 
  
Týmy horských kol UCI 2023 
Týmy horských kol UCI 2023 jsou zveřejněny na webových stránkách UCI . Pro letošní sezónu
se přihlásilo 184 týmů z 29 zemí. Rozdělení podle formátu je 75 cross-country týmů, 12
maratonských týmů, 51 sjezdových týmů, šest smíšených týmů cross-country a maraton, osm
smíšených týmů downhill a enduro (včetně enduro-E) a 32 enduro týmů (včetně enduro-E) .
 
Mezi těmito týmy mělo 15 nejlepších týmů pro cross-country, downhill a enduro možnost se
zaregistrovat jako UCI Elite Mountain Bike Team.

 ZÁVODY BMX 
Mistrovství světa v cyklistice UCI 2023 
Přípravy na Mistrovství světa v cyklistice UCI, Masters a Challenge 2023 jsou v plném proudu s
úpravami trati plánovanými na březen 2023. Kvóta pro 
 
šampionát
Dokument o kvótách pro kategorie Junior, Do 23 a Elite naleznete na webové stránky UCI . 
 
Rezervace tratí a míst
Rezervace místa konání pro jezdce šampionátu a výzvy, stejně jako pro národní federace, lze
provést kontaktováním lindsay.bruce@glasgowlife.org.uk v Glasgow BMX Centre. 
 
Rezervační místa budou k dispozici do 9. července 2023. 
 
Informace
Informace o akci budou zveřejněny na webových stránkách UCI na vyhrazené stránce UCI
Mistrovství světa v cyklistice 2023. Tyto informace jsou pravidelně aktualizovány a lze je
konzultovat na webových stránkách UCI . 
  
2023 UCI BMX Racing Teams 
Pro rok 2023 se zaregistrovaly tři UCI BMX Racing Teams. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu
UCI . 
  
2023 UCI BMX Racing World Cup 
Série 2023 UCI BMX Racing World Cup začíná v Sakarya (Turecko) 1. a 2. koly 3. a 4. června
2023. 
 
Závodní dráha BMX v Sakarya se na jaře 2023 předělává s přestavbou první a druhý roh. Tato
práce je plánována na zlepšení linií jezdce v zatáčkách a zvýšení bezpečnosti jezdce.
 
Podrobnosti o kolech Světového poháru UCI BMX Racing 2023 budou aktualizovány na
webových stránkách UCI .

 BMX FREESTYLE 
Mezinárodní kalendář UCI BMX Freestyle 2023 
BMX Freestyle Park a BMX Freestyle Flatland C1 a národní mistrovství mohou být stále přidány
do mezinárodního kalendáře UCI BMX Freestyle 2023 s dostatečným předstihem, aby si
sportovci mohli naplánovat účast na soutěžích. 

Mistrovství světa UCI v cyklistice 2023 Dokument o kvótách pro sportovce lze nalézt na
webových stránkách UCI . 

 TRIAL 
2023 UCI Trials World Cup 
Jak bylo schváleno řídícím výborem UCI, následující události UCI Trials World Cup 2023 byly nyní
zveřejněny na webových stránkách UCI .

7.-9. dubna - Vic-Catalonia, Španělsko
21.-23. července - Ploeuc-l'Hermitage, Francie
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2023 UCI Trials World Youth Games
Průvodce soutěží a program pro turnaj do 16 let, který se bude konat v Durana-Araba-Basque
Country (Španělsko), je zveřejněn na webových stránkách UCI .
Registrace se otevírá 23. června a končí 6. července 12h SEČ prostřednictvím tohoto formuláře
, který musí vyplnit Národní federace. 

Pravidla UCI Trials 2023 
Pro nadcházející sezónu jsou platná pravidla UCI k dispozici na webových stránkách UCI . 

Mezinárodní kalendář UCI Trials 2023 
Národním federacím a organizátorům mezinárodních akcí se připomíná, že UCI stále přijímá
přihlášky do Mezinárodního kalendáře UCI Trials 2023. 

Rádi bychom také vyzvali národní federace, aby registrovaly svá národní mistrovství v povinném
datu 24. a 25. června 2023. 

Mezinárodní kalendář UCI Trials pro rok 2023 je zveřejněn na webových stránkách UCI .

Pro jakékoli informace o tom, jak zaregistrovat vaši událost, prosím napište na o+road@uci.ch .

Mistrovství světa UCI v cyklistice 2023 Dokument o kvótách pro sportovce lze nalézt na
webových stránkách UCI . 2024 UCI Trials World Cup a 2024 UCI Trials World Youth
Games Jakákoli organizace, město nebo národní federace, která se chce ucházet o pořádání
kola 2024 UCI Trials World Cup nebo 2024 UCI Trials World Youth Games, by měla zaslat svůj
zájem na o.road@uci  . ch . Kompletní informace o akci a nabídkové dokumenty naleznete  zde
. 

  
 

 2024 MISTROVSTVÍ SVĚTA UCI URBAN CYCLING 
Datum mistrovství světa v městské cyklistice UCI 2024 v Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty) je
potvrzeno na 10.–14. prosince 2024 a bude zahrnovat BMX Freestyle Park, BMX Freestyle
Flatland a trialové disciplíny.

 PARA-CYKLISTIKA 
Školení národních klasifikátorů 
UCI hostila od 13. do 18. února dva kurzy národních klasifikátorů. Kurz absolvovalo celkem 23
účastníků ze 17 zemí ze čtyř kontinentů. Národní klasifikátory jsou certifikovány jejich
národními federacemi. Úplnou cestu klasifikátoru paracyklistiky lze nalézt na webových
stránkách UCI . 
  
Kalendář Světového poháru UCI v silniční cyklistice 2023 
Tři kola Světového poháru v silniční cyklistice UCI v paracyklu 2023 proběhnou následovně:

20. - 24. dubna: Maniago, Itálie
4. - 7. května: Ostende, Belgie
26. - 29. května: Huntsville, USA

Během těchto kol bude organizována mezinárodní klasifikace. Úplný seznam klasifikačních
příležitostí pro rok 2023 je k dispozici zde . 
 
Registrace do prvního kola bude otevřena 23. února 2023 ve 12:00 (SEČ) a uzavřena 12. března
2023 ve 12:00 (SEČ). Více informací o Světových pohárech je k dispozici zde . 

Kvalifikační slot pro paralympijské hry v Paříži 2024 
Podle kvalifikačního průvodce paralympijských her v Paříži 2024 byly nyní vypočítány první
sloty na základě žebříčku UCI Para-cycling Nations 2022. Celkem 47 zemí získalo alespoň 1 slot
pro paralympijské hry 2024. Úplný seznam oceněných slotů a jak postupovat pro udržení těchto
slotů naleznete zde .
 
Národy nyní mohou získat sloty pro paralympijské hry v Paříži 2024 prostřednictvím alokace
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paralympijského žebříčku UCI. Prvním závodem, který získá body do tohoto žebříčku, je Světový
pohár UCI Para-cycling Road World Cup v italském Maniagu, který začíná 20. dubna.

 SALOVÁ CYKLISTIKA 
Světový pohár UCI v umělecké cyklistice 2023 
Na prvním zasedání řídícího výboru UCI v roce 2023 byly pro Světový pohár UCI v umělecké
cyklistice v roce 2023 schváleny následující termíny a místa konání:

2023 UCI Cycle-ball World Cup 
První UCI Cycle-ball World Cup 2023 se konalo 12. února v japonské Ósace.

Vítězem prvního kola a aktuálním lídrem série jsou Timon a Yannick Fröhlichovi z Altdorfu (SUI).
Druhé místo obsadili Markus Dörr a Luca Kovacevic z Německa, následovaní místními hrdiny
Murakami Yusuke a Takahashi Yuma na třetím místě. 

Japonská cyklistická federace v rámci akce uspořádala exhibiční utkání dvou ženských
cyklobalových týmů, které bylo skvělou prezentací jejich snahy o genderovou rovnost ve sportu
a důležitým krokem novým směrem. 

Další informace týkající se Světového poháru UCI v cyklistice 2023 a Světového poháru UCI v
umělecké cyklistice 2023budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách UCI a
doporučujeme vám, abyste se podívali na oficiální rozpisy, kvalifikační kvóty a termíny týkající
se série. 

Mistrovství světa v halové cyklistice UCI 2023
Mistrovství světa v halové cyklistice 2023 se bude konat v Glasgow (Velká Británie) jako součást
mistrovství světa UCI v cyklistice 2023, kde se poprvé představí ženský cyklistický míč. 

Prodej vstupenek na mistrovství světa UCI v halové cyklistice 2023 začal začátkem tohoto
měsíce. Tyto vstupenky jsou k dispozici na webu pořadatele .

Vezměte prosím na vědomí, že kempování je ve městě Glasgow přísně zakázáno. Mimo území
města jsou kempy, kam se lze dostat veřejnou dopravou. To znamená, že v blízkosti Emirates
Areny nebude možné kempovat.

 CYKLISTIKA PRO VŠECHNY 
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UCI Bike City Wollongong – Zpřístupnění cyklistiky pro všechny 
hostitele Mistrovství světa UCI Road 2022 v září loňského roku Wollongong naplňuje svou
cyklistickou strategii do roku 2030 tím, že silně podporuje začlenění do cyklistiky. Australské
město, které získalo značku UCI Bike City v roce 2021, spolupracuje s místními organizacemi na
implementaci přizpůsobených programů a iniciativ pro kola. Přečtěte si nedávný článek UCI, kde
se dozvíte více o Wollongongově cestě umožňující lidem všech věkových kategorií a všech
schopností zlepšit své cyklistické dovednosti a kondici ZDE. 
 
Označení UCI Bike City oceňuje města a regiony, které nejen že hostí velké cyklistické akce UCI,
ale také demonstrují mimořádný závazek vůči cyklistice pro všechny. Navštivte web UCI zdepro
více informací o značce UCI Bike City a o procesu přihlášky. 
  
Autonomy Mobility World Expo 2023 
UCI s potěšením potvrzuje, že je opět institucionálním partnerem výstavy Autonomy Mobility
World Expo (AMWE) 2023 , která se bude konat v Paříži ve Francii ve dnech 22. a 23. března
2023 na pařížském Expo Porte de Versailles. AMWE je největší každoroční setkání
mezinárodních tvůrců politik, institucí, nevládních organizací, korporací, společností a start-upů
zaměřené na řešení udržitelné městské mobility, které každoročně v březnu přivítá 200+
vystavovatelů, 300+ řečníků a 8 000+ účastníků. 

UCI bude ve čtvrtek 23. března hostit dva panely, propagující spojení mezi sportem, aktivní
mobilitou a obyvatelnými městy ve spolupráci s několika zástupci cyklistických rodin. Kompletní
program konference naleznete zde . 
 
Jako institucionální partner má UCI přístup k omezenému počtu bezplatných vstupů na AMWE
2023; neváhejte prosím kontaktovat UCI na cyclingforall@uci.ch a vyžádat si slevový kód,
pokud se chcete zúčastnit akce a setkat se se zástupci UCI na místě. 
  
ITDP 2024 Sustainable Transport Award 
V lednu získala Paříž (Francie) – která byla v roce 2019 oceněna značkou UCI Bike City Label –
cenu  Sustainable Transport Award 2023 z Institutu pro dopravní a rozvojovou politiku (ITDP).
Tato pocta oceňuje inovativní úsilí města o podporu inkluzivní a aktivní mobility, rozšíření
cyklistické a pěší infrastruktury a znovuzískání městského prostoru pro veřejné využití. 
 
ITDP – se kterým UCI spolupracuje na kampani Cyklistická města – nyní vyzývá všechna města,
aby se ucházela o cenu za udržitelnou dopravu 2024 (STA). Každý rok výbor STA vybere město,
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které v předchozím roce realizovalo inovativní projekty udržitelné dopravy. Přihlášky se otevírají
8. února 2023 a musí být dokončeny do 31. března 2023. Chcete-li se přihlásit, navštivte
stránku staward.org .

 ANTIDOPING 

Jakékoli obavy nahlaste na platformě REVEAL – Mezinárodní testovací agentury

Už jste někdy viděli, slyšeli, zažili nebo měli podezření na dopingový přestupek a nevěděli jste,
jak a komu to máte nahlásit? REVEAL je platforma vyvinutá Mezinárodní testovací agenturou
(ITA), která vám v tom pomáhá. Nabízí sportovní komunitě možnost důvěrně a anonymně
nahlásit jakékoli dopingové prohřešky nebo podezření na ITA na zabezpečené platformě.
Aktivně tak podporujete vyšetřování porušení antidopingových pravidel nebo kriminálního
chování. 

Každá informace je v boji za Čistý sport klíčová a počítáme s tím, že budete hrát roli a nahlásit
jakékoli antidopingové obavy. Jakékoli poskytnuté informace nám pomáhají odhalit doping,
chytit podvodníky a umožňují nám přiblížit se k čistému a spravedlivému hracímu poli pro
všechny.

Pokud vás zajímá, zda jsou vaše informace dostatečně důležité, pokud máte pochybnosti o
relevanci vašich informací nebo se bojíte je sdílet, buďte si jisti, že oddělení Intelligence &
Investigations ITA bude s vašimi informacemi zacházet jako s důvěrnými a rozumným
způsobem. 

Kromě toho, pokud si přejete zůstat zapojeni, můžete otevřít zabezpečenou poštovní schránku
na REVEAL nebo poskytnout ITA své kontaktní údaje, aby s vámi mohl zůstat v kontaktu.

Proč a jak propagovat REVEAL? Propagací REVEAL na svých webových stránkách přispíváte k
čistému sportu a zvyšujete povědomí o důležitosti podávání zpráv všem svým členům. Abyste se
ujistili, že všichni vaši členové věděli o možnosti sdílení informací prostřednictvím REVEAL,
důrazně vám doporučujeme umístit na své webové stránky propagační banner. Za tímto účelem
nezapomeňte přidat správný odkaz: https://www.reveal.sport . 
  
VZDĚLÁVÁNÍ - Řada webinářů ITA 
Mezinárodní testovací agentura (ITA) prostřednictvím svých měsíčních veřejných webinářů
diskutuje o pokročilých antidopingových znalostech s předními odborníky a relevantními
sportovci, kteří sdílejí své zkušenosti. 
 
Union Cycliste International důrazně doporučuje vám a vašim členům, abyste se přihlásilik sérii
webinářů ITA a sledovat ITA na jejím vyhrazeném kanálu YouTube .
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 ZAOSTŘENO NA MISTROVSTVÍ SVĚTA UCI V CYKLISTICKÝCH
ESPORECH 
Třetí ročník UCI Cycling Esports World Championships dne 18. února nabral nový, inovativní
formát, který byl oblíbený u sportovců a spektakulární pro diváky. Tři krátké, výbušné události –
Punch, Climb a Podium – postupně zmenšily pole, protože závodění v novém skotském
virtuálním světě bylo stále intenzivnější. 

V soutěži žen i mužů se do Climb kvalifikovalo pouze 30 nejlepších ze závodu Punch, zbytek byl
ze soutěže vyřazen. Atleti museli skončit v první desítce Climb, aby postoupili na pódium a
bojovali o duhový dres. Na pódiu byl jeden jezdec vyřazen každým obloukem, dokud nezůstali
jen tři, aby bojovali o pódium a titul mistra světa UCI pro rok 2023. 

Přečtěte si reportáž ze závoduzde .

 KOUTEK UCI WCC 

Tým WCC připraven k akci 
Poté, co strávili část mimosezóny ve svých zemích, jsou členové týmu UCI WCC zpět v Aigle a
připraveni zaútočit na další rok závodění. Tři nové atletky se připojují k ženskému
kontinentálnímu týmu UCI World Cycling Centre, který má také novou trenérku Annu Wiese. Více
o týmu 2023 a jeho trenérovi čtěte zde . 
  
Simon Hupperetz vede svěřence Rwandy do roku 2025 
Všechny oči se zaměří na Rwandu, až se v roce 2025 bude ve středoafrické zemi konat UCI
silniční mistrovství světa. Pro sportovce z této „země tisíce kopců“ to bude také příležitost
ukázat zbytku světa, co jsou schopni. Simon Hupperetz byl jmenován vedoucím projektu
rozvoje Rwandy a je odhodlán vidět mladé cyklisty v zemi dělat víc než jen účast na této
historické události. Více o jeho práci a ambicích čtěte zde .
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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 .
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