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Capitolul I. Conducerea
16.1.001 Comitetul Internațional Paralimpic (CIP) este autoritatea supremă de
guvernare a para-ciclismului la standarde paralimpice care face parte din Jocurile
Paralimpice de vară.
(text modificat la 26.06.07)
16.1.002 [articol abrogat la 26.06.07]
16.1.003 [articol abrogat la 26.06.07]
Organizarea evenimentelor
16.1.004 În competițiile de para-ciclism, exceptând Jocurile Paralimpice și
Campionatele Mondiale, organizatorul în colaborare cu UCI, poate combina
categoriile, clasele sportive, grupurile structurate pe vârstă și sex, după cum este
necesar pentru a produce un eveniment viabil.
(text modificat la 26.06.07 ; 01.01.09 ; 01.10.12)
Evenimente clasificate pe categorii
16.1.005 În cazul evenimentelor clasificate pe categorii (de vârstă și/sau clase
sportive), factorii standard de performanță din tabelul alăturat trebuie să fie
aplicați pentru a asigura echitatea dintre clasele sportive combinate.
Tabelul factorilor standard de performanță
Divizia C
C5
C4
C3
C2
C5
C4
C1
C3

Barbati
Barbati
Barbati
Barbati
Femei
Femei
Barbati
Femei

100.00%
98.57% 100.00%
93.36% 94.71% 100.00%
89.49% 90.79% 95.85% 100.00%
87.71% 88.98% 93.95% 98.01% 100.00%
86.46% 87.71% 92.60% 96.61% 98.57% 100.00%
84.02% 85.24% 90.00% 93.89% 95.79% 97.18% 100.00%
81.89% 83.07% 87.71% 91.50% 93.36% 94.71% 97.46% 100.00%

C2 Feemei 78.49% 79.63% 84.07% 87.71% 89.49% 90.79% 93.42% 95.85% 100.00%
C1 Femei 73.69% 74.76% 78.94% 82.35% 84.02% 85.24% 87.71% 90.00%
93.89%
100.00%
Dizivia H
H5 Barbati

100.00%

H4 Barbati
100.00% 100.00%
H3 Barbati
97.25% 97.25% 100.00%
H5 Femei 87.71% 87.71% 90.19% 100.00%
H4 Femei 87.71% 87.71% 90.19% 100.00% 100.00%
H3 Femei 85.30% 85.30% 87.71% 97.25% 97.25% 100.00%
H2 Barbati
77.22% 77.22% 79.40% 88.04% 88.04% 90.53% 100.00%
H2 Femei 67.73% 67.73% 69.64% 77.22% 77.22% 79.40% 87.71% 100.00%
H1 Barbati
56.64% 56.64% 58.24% 64.58% 64.58% 66.40% 73.35% 83.63%
100.00%
H1 Femei 49.68% 49.68% 51.08% 56.64% 56.64% 58.24% 64.34% 73.35% 87.71%
100.00%
Divizia T
T2 Barbati

100.00%

T2 Femei 87.71% 100.00%
T1 Barbati
83.41% 95.10% 100.00%
T1 Femei 73.16% 83.41% 87.71% 100.00%
Divizia B
B Barbati
100.00%
B Femei 87.71% 100%
(text modificat la 1.02.11 ; 1.10.12 ; 1.02.14)
Medaliile
16.1.006 Pentru cursele cu mai puțin de 4 concurenți regula «minus unul» se va
aplica, în cazul în care medaliile urmează a fi acordate: nicio medalie pentru un

concurent, o medalie pentru doi concurenți, două medalii pentru trei concurenți și
trei medalii pentru patru sau mai mulți concurenți.
Cu toate acestea, regula mai sus menționată nu se aplică dacă sunt
îndeplinite următoarele condiții:


Șosea:

Ultimul sportiv îndeplinește standardul minim de performanță care
corespunde locului al treilea în terminarea cursei din cea mai înaltă clasă sportivă
prezentă în cursă.
Comentariu: un atlet C2 trebuie să termine cursa încadrându-se în 95,85%
din timpul alocat pentru locul al treilea din cea mai înaltă clasa sportivă (aceasta
fiind C3), pentru a putea fi premiat cu medalia de aur, argint sau bronz, în funcție
de numărul de participanți.
Dacă nu sunt concurenți la clasa C3, clasa C4 va fi considerată cea mai
înaltă clasă sportivă. Ceea ce înseamnă că pentru a câștiga medalia, concurentul
trebuie să termine cursa încadrându-se în 90,79% din timpul celui de-al treilea loc
din clasa sportivă C4.
Divizia C

C5 Barbati 100.00%
C4 Barbati 98.57%

100.00%

C3 Barbati 93.36% 94.71% 100.00%
C2 Barbati 89.49%
90.79% 95.85% 100.00%



Pistă:

Ultimul sportiv îndeplinește standardul minim de performanță în
conformitate cu procentajul de mai sus. Standardul minim de performanță va fi
calculat în funcție de recordurile mondiale ale respectivei clase sportive.

Urmărire individuală
1 Km și 500 metri

96% din recordul mondial
97% din recordul mondial

(articol introdus la 1.10.12)

Capitolul II. Categoriile de vârstă
16.2.001 În competițiile de para-ciclism, exceptând Jocurile Paralimpice, categoriile
de vârstă din UCI descrise la articolul 1.1.034 și următoarele din regulile
regulamentului UCI se vor aplica atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Categorii
de vârsta diferite pot concura împreună, cu excepția categoriei tinerilor. În paraciclism unde există competiții cu categorii de vârste combinate, premiile pe
categorii de vârstă nu sunt obligatorii :
 În competițiile de para-ciclism pe pistă sau pe șosea, vârsta minimă pentru
categoria de juniori trebuie să fie cuprinsă între 14 și 16 ani inclusiv.
 Toate circuitele curselor pentru juniori trebuie să fie complet închise
pentru traficul rutier.
 Concurenții tineri vor trebui să concureze doar între ei.
 Înscrierea la competiții pentru concurenții de para-ciclism din categoria de
juniori trebuie să includă semnătura părinților (reprezentatul legal) prin
care își dau acordul pentru ca ciclistul să concureze.
 Competițiile internaționale, exceptând Jocurile Paralimpice, sunt deschise
categoriilor de juniori și elite UCI.
(text modificat la 26.06.07 ; 1.02.08 ; 1.02.11)

Capitolul III. Eligibilitatea concurenților pentru para-ciclism
Sportivii
16.3.001 Doar cicliștii cu o dizabilitate de clasă funcțională, cum este definită
pentru fiecare clasă sportivă, sunt eligibili pentru competițiile de para-ciclism.

Piloții la tandem care participă în conformitate cu articolul 16.3.033 sunt
considerați sportivi și trebuie să se supună acestor regulamente, cu excepția cazului
când este vorba despre clasificare.
(text modificat la 26.06.07 ; 1.01.09 ; 1.10.12 ; 1.0713)
16.3.002 Toți sportivii, inclusiv piloții de tandem, trebuie să dețină o licență validă,
conform regulamentului UCI, eliberată de federația națională de ciclism. Această
licență trebuie prezentată la toate competițiile de para-ciclism.
(text modificat la 26.06.07)
Piloții de tandem
16.3.003 Cicliștii profesioniști care sunt membri ai unei echipe înregistrată la UCI nu
pot participa ca piloți de tandem.
(text modificat la 26.06.07)
16.3.003 Cicliștii care au fost membri ai unei Echipe UCI WorldTour sau ai unei
Echipe Continentale Profesioniste UCI se pot înscrie ca pilot de tandem după o
perioadă de 24 de luni după ce contractul lor cu echipa a expirat. Această perioadă
de așteptare este de 12 luni pentru cicliștii care au fost membrii ai unei alte echipe
UCI descrisă la articolul 1.1.041 din regulamentul UCI.
(text modificat la 1.01.09 ; 1.10.13)
16.3.005 Sportivii de sex masculin sau feminin, care au peste 18 ani, pot concura ca
piloți în tandem, cu condiția să nu fi fost selectați de federația lor națională pentru
următoarele evenimente (toate discipline) :
- Campionatele Mondiale UCI (exceptând categoria Master) și Jocurile
Olimpice – la cel puțin 24 luni anterior evenimentului de para-ciclism;
- Cupa Mondială UCI, jocurile regionale și campionatele continentale,
Campionate Europene, etc) – la cel puțin 12 luni înaintea evenimentului de paraciclism.

(text modificat la 26.06.07 ; 1.01.09 ; 1.10.11 ; 1.10.13)
16.3.006 Fiecare sportiv nevăzător sau cu deficiențe de vedere poate avea un
singur pilot pentru oricare competiție de para-ciclism (ex: Campionatele Mondiale
de para-ciclism pe pistă, Cupa Mondială de Șosea, Jocurile Paralimpice)
(text modificat la 26.06.07 ; 1.01.09 ; 1.02.11)
16.3.007 În caz de accidentare sau de îmbolnăvire a pilotului, cu justificarea unui
certificat medical, pilotul poate fi înlocuit de către un altul, înscris ca rezervă, cu
până la 24 de ore înainte de începerea oficială a competiției de tandem. După acest
termen-limită, nu se va putea face nicio altă schimbare.
(articol introdus la 1.02.08 ; text modificat la 1.10.12)
Capitolul IV. Structura de clasificare
(capitol modificat la 1.01.10)
16.4.001 Toți sportivii cu dizabilități trebuie să fie evaluați în conformitate cu
procedura de clasificare stabilită mai jos pentru a stabili dacă este eligibil potrivit
sistemului de clasificare sau dacă este considerat eligibil.
Dacă este eligibil, clasificarea sa va fi alocată în conformitate cu acest
capitol.
Scopul Clasificării Para-ciclismului este acela de a minimiza impactul
deficienței acestuia, asupra rezultatelor, astfel încât succesul sportivilor în
competiție să se bazeze pe antrenament și talent personal. Clasificarea este un
proces contiuu, prin care toți sportivii sunt consultați în mod regulat, pentru a
asigura consecvența și corectitudinea încadrării tuturor sportivilor.
Pentru a atinge acest scop, sportivii sunt clasificați în conformitate cu
dizabilitatea lor. Acest lucru îi ajută să se antreneze în funcție de dizabilitățile lor,
determinându-i să obțină performanța în ciclism.
Clasificarea are două roluri importante :

 De a stabili eligibilitatea pentru a concura;
 Să grupeze sportivii pentru competiţie.
(text modificat la 1.07.13)
16.4.002 Clasele sportive de para-ciclism

Handbike
Handbike H1
Handbike H2
Handbike H3
Handbike H4
Handbike H5

Triciclu
Triciclu T1
Triciclu T2

Ciclism
Ciclism C1
Ciclism C2
Ciclism C3
Ciclism C4
Ciclism C5

Tandem
Tandem B

UCI recomanda folosirea codurilor de mai jos pentru licenţele de para-ciclism:
Persoane Oarbe si cu deficiente de vedere
Handbike H1
Handbike H2
Handbike H3
Handbike H4
Handbike H5
Triciclu T1
Triciclu T2

MB
MH1
MH2
MH3
MH4
MH5
MT1
MT2

WB
WH1
WH2
WH3
WH4
WH5
WT1
WT2

Ciclism C1
Ciclism C2
Ciclism C3
Ciclism C4
Ciclism C5

MC1
MC2
MC3
MC4
MC5

WC1
WC2
WC3
WC4
WC5

Codurile concurenţilor se citesc după cum urmează:
 Prima literă: sexul
 A doua şi a treia literă şi numărul: clasa sportivă
(text modificat la 1.02.14)

Clasificarea oficialilor
16.4.003 Clasificarea, antrenamentele şi certificările sunt realizate în conformitate
cu Comitetul Paralimpic Internaţional privind Standardul Internaţional de
Clasificare a Codului privind clasificarea şi formarea care sunt detaliate în Ghidul de
Clasificare UCI al para-ciclismului.
Şeful Clasificării
Şeful de clasificare (denumit în continuare HoC) este responsabilul de clasificare
pentru categoriile UCI în parteneriat cu Coordonatorul de para-ciclism UCI. Aceştia
sunt responsabili cu administrarea, coordonarea şi implementarea clasificării
inclusiv cu numirea şefului clasificator şi a grupurilor de clasificare pentru
competiţiile UCI sancţionate, gestionarea listelor de master şi alte îndatoriri
definite în Ghidul de Clasificare UCI.
Clasificatorul Şef
Clasificatorul şef (denumit în continuare CC) este clasificatorul responsabil cu
administrarea, coordonarea şi implementarea categoriilor de clasificare pentru o
anumită competiţie. HoC-ul poate completa rolul de CC.
Clasificatorul
Clasificatorul este o persoană autorizată, ca un oficial al UCI, să evalueze sportivii
care sunt membri ai unui grup de clasificare.
Clasificatorii stagiari
Trebuie să solicite aprobarea de la HoC pentru a li se permite să asiste şi nu vor
avea nicio altă responsabilitate în afară de cea de pregătire ca un clasificator la
concurs.
Grupurile de clasificare
Un grup de clasificare pentu sportivii cu dizabiliăţi psihice în competiţiile Handbike
(tricicluri fără ghidon), Tricicluri şi Biciclete, este format din trei clasificatori

acreditaţi UCI: un doctor, fizioterapeut şi un tehnician sportiv. La latitudinea şefului
clasificării, un clasificator poate avea două roluri dacă el/ea are acreditare pentru
mai multe discipline. Clasificarea nu va fi validă decât dacă întreaga echipă
multidisciplinara este prezentă.
Un grup de clasificare pentru sportivii cu deficienţe vizuale sau pentru sportivii
nevăzători în divizia de tandem va fi definită ca o clasificare medicală acreditată UCI
care este specializată în oftalmologie. Clasificarea este validă doar dacă este
prezentă toată echipa multidisciplinară.
16.4.004 Campionatele Mondiale UCI de para-ciclism trebuie să aibă prezente două
grupuri de clasificare inclusiv un Clasificator Șef.
Membrii grupului de clasificare nu trebuie să aiba vreo relație semnificativă
cu sportivii, să nu fi avut nicio implicare în luarea deciziilor și va fi liber de orice
prejudecată, conflict real sau părtinire. Dacă vor apărea conflicte, părțile implicate
trebuie să discute cu Clasificatorul Șef. Membri unui grup de clasificare nu trebuie
să aibă niciun fel de alte responsabilități într-o competiție, decât cele legate de
clasificare.
Lista clasificării din categoria master
UCI păstrează o listă a clasificării din categoria Master a tuturor sportivilor.
O listă este valabilă pe site-ul UCI www.uci.ch. Lista conține țara de proveniență,
numele sportivilor, data nașterii, divizia, clasa sportivă și statutul clasei sportive.
Este actualizată după fiecare competiție în termen de 60 de zile.
Federațiile Naționale
16.4.005 Este responsabilitatea Federației Naționale să se asigure că sportivii sunt
clasificați la un nivel național înainte de a concura.
Evaluarea sportivilor
16.4.006 Evaluarea sportivilor este realizată în conformitate cu clasificare IPC a
Codurilor și Standardelor Internaționale de Evaluare a Sportivilor.
Evaluarea Sportivilor poate include, dar nu se limitează la:

 Evaluare psihică
 Evaluare tehnică
 Evaluarea atenției distributive
Evaluările psihice și tehnice au loc în timpul clasificării perioadei de evaluare.
Evaluarea observației are loc în timpul clasificării perioadei de evaluare și/sau
clasificării perioadei de competiție, în timpul antrenamentelor sportivilor și/sau
primei apariții în competiția pe șosea și/sau pe pistă.
(text modificat la 1.02.11)
Prezentarea sportivilor pentru evaluare
16.4.007 Federația Națională sau o delegație a acesteia/Managerul Echipei trebuie
să se asigure că sportivii participă corect echipați la clasificare, având documentele
potrivite și ajungând la timp. Este responsabilitatea Federației Naționale să se
asigure că orice sportiv a cărui dizabilitate este rezultatul unei condiții neobișnuite
sau rare să prezinte documentația de specialitate scrisă în engleză, atunci când se
prezintă la evaluare.
Atletul trebuie să participe la clasificare în echipamentul de cursa însoțit de
bicicletă/triciclu/handbike (tricicleta joasă) lui/ei, casca, bretele ortopedice/proteze
și toate celelalte echipamente necesare folosirii bicicletei.
Orice modificare a bicicletei (ex: spătar) trebuie să fie prezentată spre
aprobare UCI în conformitate cu procedura stabilită și articolul 16.14.002.
Sportivul este evaluat împreună cu bretelele sau protezele ortopedice ale
lui/ei. Evaluarea trebuie să fie repetată pentru orice modificare făcută
bretelei/protezei ortopedice și poate implica o schimbare a clasei sportive sau chiar
a diviziei. Toate bretelele/protezele ortopedice trebuie să fie prezentate spre
aprobarea UCI în conformitate cu procedura stabilită.
Sportivii cu deficiențe de vedere trebuie să aducă ochelarii sau lentilele
folosite pentru corectarea vederii pentru a fi evaluați.
Atletul trebuie să fie însoțit de un interpret și de un singur reprezentant al
sportivilor din Comitetul Național Paralimpic sau Federația Națională.

Prezentare incorectă la clasificare ar putea duce la descalificarea atletului
și, prin urmare, nu va mai putea concura.
Dacă în timpul evaluării, un atlet are o condiție de sănătate care provoacă
durere și care limitează sau interzice total efortul, acesta nu poate participa la
evaluarea din acel moment. Dacă timpul permite, clasificatorul șef poate
reprograma evaluarea. Cu toate acestea, în cele din urmă, în cazul în care atletul nu
are o clasă sportivă și un statut de clasă sportivă, atunci el/ea nu va fi eligibil pentru
a concura la eveniment. Unui atlet i se poate cere ca documentele medicale
referitoare la dizabilitățile lui/ei să fie date Șefului de Clasificare sau Clasificatorului
Șef. Clasificatorul șef are dreptul de a cere aceste documente și nu trebuie să
înființeze o clasă sportivă și/sau un statut de clasă sportivă fără aceste documente.
Consimțământul
Sportivii trebuie să semneze un formular pentru acordul privind clasificarea
prin care indică dorința lor de a fi clasificați și confirmă acordul lor de a depune un
efort complet și de a coopera pe parcursul întregului proces de clasificare. Sportivii
care nu reușesc să coopereze cu clasificatorii sau care nu reușesc să finalizeze
procesul de clasificare pot fi supuși sancțiunilor în conformitate cu Ghidul de
clasificare UCI.
(text modificat la 1.07.13)
Statutul claselor sportive
16.4.008 Nou (N)
Statutul de clasă sportivă nouă (N) este atribuit unui atlet care nu a fost
anterior evaluat de un grup de clasificare internațional.
Statutul sportivilor din clasa N include sportivii cărora le-a fost alocată o
clasă sportiva de către Federația Națională având ca scop înscrierea acestora.
Sportivii de statut nou trebuie să finalizeze evaluarea înainte de a concura la
competiţiile internaționale UCI.
Revizuire (R)
Statutul de clasă sportivă revizuită (R) este atribuit unui atlet care a fost
anterior evaluat de un grup de clasificare internațional, dar care este încă subiect

de reevaluarea în continuare. Clasa sportivă curentă a atletului este valabilă, însă
sportivul este supus reevaluării, fapt pentru care clasa sportivă poate fi modificată
înainte sau în timpul unui concurs.
Statutul R al sportivilor include, dar nu se limitează la :


Sportivi care necesită în continuare observare în timpul competiției
pentru a confirma clasa lor sportivă;
 Atleți cu deficiențe fluctuante și/sau progresive;
 Sportivii care sunt afectați de schimbările profilelor de clasificare;
 Sportivi a căror clasă sportivă este înca subiect de protest după
prima apariție a ciclistului la evenimentele pe șosea sau pe pistă.
Sportivii de statutul de revizuire trebuie să finalizeze evaluarea înainte de a concura
la competițiile internaționale UCI.
Confirmat (C)
Statutul de clasă sportivă confirmat este atribuit unui atlet dacă el/ea a fost
anterior evaluat de un grup de clasificare internațional, iar grupul a constatat că
clasa sportivă a atletului nu se va schimba.
UCI recunoaște că clasa sportivă atribuită atletului este valabilă și nu va fi
modificată înainte sau în timpul concursului, cu excepția unui protest care este
depus în circumstanțe excepționale (a se vedea Ghidul de clasificare UCI).
Statutul C va fi atribuit atunci când sportivul are aceeași clasă sportivă la minimum
două sau maximum trei competiții UCI pe o perioadă de cel puțin 2 ani. Din cauza
tipurilor de dizabilități, unii atleți cu dizabilități fluctuante sau în schimbare, nu pot
fi confirmați.
Clasa sportivă neeligibila (NE)
Statutul de clasă sportivă neeligibilă (NE) pentru a concura va fi atribuit unui atlet
care nu a atins criteriul minim de eligibilitate în para-ciclism sau dacă un sportiv are
o limitare a activității care rezultă dintr-o dizabilitate care nu este permanentă
și/sau nu limitează capacitatea atletului de a concura echitabil în elita sportului cu
atleții fără nici o dizabilitate. În aceste cazuri, sportivul va fi considerat neeligibil
pentru a concura.

NE Reevaluat
În situațiile în care determinarea eligibilității implică evaluarea de către un grup de
clasificare la un concurs și statutul de neeligibilă pentru a concura (NE) pentru o
clasa sportivă este alocat, atletul va fi examinat de un al doilea grup de clasificare
cu un statut egal sau mai bun. Dacă cel de-al doilea grup de clasificare confirmă
statutul atletului de clasă sportivă neeligibilă, atletului nu-i va fi permis să
concureze și nu va avea drept de contestație.


Sportivii consideră că NE poate fi înlocuit cu un alt atlet înainte de
sfârșitul perioadei de clasificare sau înainte de confirmarea finală a
programului de start.
(text modificat la 1.02.11)
Notificarea clasei sportive și a statutului clasei sportive
16.4.009 Odată ce grupul de clasificare a luat o decizie în ceea ce privește clasa
sportivă a atletului, acesta va fi informat în legătură cu decizia grupului. Acest lucru
se va întâmpla cât mai repede posibil după ce sportivul a finalizat clasificarea.
Notificarea scrisă va fi data sportivului sau reprezentantului național al
sportivului, înregistrată în scris pe formularul UCI incluzând :
 Atribuirea atletului la clasa sportivă
 Actualizarea statutului sportivului
 Opțiunile de contestare și procedurile
Notificarea pentru terțe părți
Delegatul tehnic sau președintele juriului are responsabilitatea de a informa toate
părțile relevante de rezultatele deciziei grupului de clasificare după transmiterea
lor de către clasificatorul șef la sfârșitul fiecărei sesiuni de evaluare. Acestea trebuie
să conțină informații clare pentru Comisie și pentru echipele care observă orice
sportiv care a intrat la eveniment cu statutul de clasă sportivă «N» sau «R».
Echipele cer aceste informații pentru a determina oportunitățile de protest pentru
oricare clasă sportivă recent atribuită.

Clasificator șef trebuie să transmită rezultatele clasei sportive atribuite și
actualizarea lor Comisiilor și/sau delegatului tehnic astfel încât să poată pregăti
listele de start și să organizeze evenimentul.
(text modificat la 1.02.11)
Cardurile de clasificare
16.4.010 Cardul de clasificare al para-ciclistului va fi furnziat, cu titlu gratuit, pentru
a fi utilizat de sportivi ca o dovadă a clasificării internaționale de para-ciclism, fie
eligibilă, adică a fost atribuită o clasă funcțională, fie neeligibilă. Cardul poate fi
cerut pentru verficare de diferiți agenți precum UCI, Comitetele Naționale
Paralimpice, Federațiile Naționale, dar și de organizatori și oficiali ai curselor în
orice moment și la orice eveniment, fie sau nu de para-ciclism. Înlocuirea sau
pierderea cardului va presupune o taxă de administrare de 5 CHF. Dacă un sportiv
este reclasificat în mod oficial, îi va fi alocat în mod gratuit un card actualizat.
(text modificat la 1.02.11)
Eșecul sportivului în cadrul participării la evaluare
Dacă un sportiv nu reușește să participe la evaluare, lui/ei nu îi va fi alocată
o clasă sportivă sau un statut sportiv și nu îi va fi permis să participe la competiții.
Clasificatorul șef trebuie să se asigure că există o explicație rezonabilă
pentru absența de la evaluare, astfel că sportivul poate primi o a doua șansă și
ultima pentru a participa la evaluare.
Absența de la participarea la evaluare constă în:



Nu participă la evaluare la ora și locul menționate
Nu participă la evaluare cu echipamentul/hainele și/sau
documentația adecvate
 Nu participă la evaluare însoțit de personalul asistent necesar
sportivului.
Necooperare în timpul evaluării :
Un sportiv care, în opinia grupului de clasificare, nu este apt sau nu dorește să
participe la evaluare poate fi considerat necooperant în timpul evaluării.

Dacă sportivul nu reușește să coopereze în timpul evaluării, sportivului nu îi va fi
alocată o clasă sportivă sau un statut de clasă sportivă, și nu îi va fi permis să
concureze la competiția din respectivul sport.
Clasificatorul șef trebuie să se asigure că există o explicație rezonabilă pentru
eșecul cooperării în timpul evaluării, după care sportivului i se va acorda o a doua
șansă și ultima să participe și să coopereze.
Oricărui atlet care a fost considerat necooperant în timpul evaluării nu îi va fi
permis să se supună niciunei evaluări suplimentare pentru acel sport pentru cel
puțin 12 luni începând de la data la care atletul a eșuat în cooperare.
Declarații false referitor la competențe și abilități
16.4.012 Un sportiv care, în opinia grupului de clasificare, este rău intenționat în
declararea abilităților și competențelor, încalcă Regulile de Clasificare ale UCI.
Dacă un sportiv face fals în declarații referitor la competențele și abilitățile
sale, atletului nu îi va fi atribuită o clasa sportivă sau un statut sportiv și nu îi va fi
permis să concureze în acea competiție.
În plus :








Atletului nu îi va fi permis să ia parte la evaluarea pentru sportul
respectiv pentru cel puțin 2 ani de la data la care atletul a dat
intenționat declarații false referitor la competențe și abilități;
Șeful Clasificării (HoC) și/sau Coordonatorul de para-ciclism va
elimina din lista de clasificare de categorie Master clasa sportivă și
statutul clasei sportive alocat atletului și le va înlocui cu IM
(Furnizarea intenționată de declarații false privind competențele și
abilitățile) ;
Atletului nu îi va fi permis să participe la nicio evaluare pentru nicio
disciplină din cadrul UCI pentru o perioadă de 2 ani de la data la
care atletul a dat intenționat declarații false referitor la
competențe și abilități ;
Federația Națională de Ciclism va fi informată.

Un sportiv care, la a doua șansă, dă declarații false referitor la competențe și
abilități, i se va interzice pe viață participarea la evenimentele UCI și va fi sancționat
conform standardelor necesare ale Consiliului de Arbitraj UCI.
Consecințe pentru personalul asistent al sportivului
16.4.013 Consiliul de arbitraj UCI va aplica sancţiuni personalului asistent al
sportivului care asistă sau încurajează un atlet să nu participe la evaluare, să nu
coopereze, să denatureze în mod intenționat aptitudini sau abilități și/sau să
perturbe procesul de evaluare în orice alt mod.
Cei ce sunt implicați în sfătuirea sportivilor în a da declarații false referitor
la competențe și/sau abilități vor primi sancțiuni cel puțin la fel de dure ca cele
primite de sportivi.
În această situație, raportarea personalului de asistență al atletului la
părțile corespunzătoare este un pas de important în descurajarea denaturării
intenționate de către atlet.
Publicarea sancțiunilor
16.4.014 UCI va publica detalii referitoare la sancțiunile impuse sportivilor și
personalului asistent al sportivilor ca aliniat în Ghidul de clasificare UCI.
Protest si Atac
16.4.015 Termenul «protest» se refera la procedura prin care o obiectie oficiala a
unei clase sportive a unui atlet este facuta si ulterior rezolvata.
Protestele trebuie prezentate numai de un reprezentant desemnat de
Federatia Nationala de ciclism sau de clasificatorul sef in circumstante exceptionale
(a se vedea Ghidul de clasificare UCI). Clasa de sport un atlet ar trebui sa protesteze
doar o data, cu exceptia protestelor prezentate in circumstante exceptionale. Un
proteste al unei clase sportive atribuita de UCI trebuie sa fie rezolvat numai de UCI.
In competiție, protestele trebuie sa fie rezolvate in asa fel incat sa
minimizeze impactul asupra competiției. Prezentarea medaliilor nu trebuie sa aiba
loc pana cand protestele nu vor fi finalizate.

Protestele care au loc în cadrul competiției trebuie depuse la HoC și la
comisia de para-ciclism UCI în termen de 30 de zile de la ultima zi a concursului în
care sportivul a concurat sau cu 60 de zile înainte de concurs în cazul în care atletul
va concura.
Circumstanțe excepționale apar atunci când un clasificator șef crede că un
atlet cu un statut de clasă sportivă confirmat (C) demonstrează în mod semnificativ
că are o capacitate mai bună sau mai puțin bună înainte sau în timpul competiției,
care nu reflectă clasa sportivă curentă a atletului.
Circumstanțe excepționale pot avea ca rezultat :
 O schimbare în gradul de dizabilitate al atletului;
 Sportivul demonstrează în mod semnificativ o capacitate mai bună
sau mai puțin bună în timpul competiției ceea ce nu reflectă clasa
sportivă curentă a atletului;
 O eroare făcută de un grup de clasificare, care a lăsat ca un atlet să
fie atribuit unei clase sportive care nu este în concordanță cu
capacitatea atletului;
 Criteriile de repartizare a clasei sportive s-au schimbat de la cea
mai recentă evaluare a sportivului.
Termenul «atac» se referă la procedura prin care o obiecție oficială a modului în
care clasificarea s-a efectuat este făcuta și ulterior rezolvată.
Toate detaliile cu privire la Protestele și Atacurile Clasificării UCI sunt disponibile în
Ghidul de Clasificare UCI.
(text modificat la 1.02.11)
Capitolul V. Divizia para-cliclism & profilele claselor de sport
(capitol modificat in 1.01.10)
16.5.001
Următoarele profile sportive determină divizia, respectiv clasa
sportivă în care atletul poate concura. Un sistem specific de clasificare a paraciclismului evaluează nivelul de bază al capacității dizabilității atletului, relevant
pentru dizabilitatea respectivului atlet.
În cazul unei leziuni incomplete a coloanei vertebrale capacitatea
funcțională a atletului poate stabili clasificarea finală, iar decizia clasificării UCI va fi
finală.

Un atlet care are opțiunea alegerii unei clase sportive trebuie să decidă în
timpul clasificării și să rămână în acea clasă sportivă până la concluziile viitoarelor
Jocuri Paralimpice. Atletul trebuie să notifice UCI de o schimbare a clasei sportive,
până la data de 1 Ianuarie a anului ce succede Jocurilor Paralimpice.
Este prerogativa echipei de clasificare de a decide dacă un atlet necesită
mutarea în cadrul altei clase sportive, cu un grad mai mare sau mai mic al
dizabilității, în funcție de evaluarea dizabilității atletului. Sportivii vor fi evaluați prin
intermediul unor teste relevante pentru dizabilitățile lor.
(text modificat in 1.02.10; 1.07.10; 1.02.11)
Profilele Claselor Sportive
16.5.002
Divizia Triciclu cu Pedalare Manuală (Handbike), Clasa sportiva H1
(ex-H1.1) Tetraplegie C6 sau nivel superior și atetoza/ataxie/distonie severă
 Tetraplegic cu dizabilități corespunzătoare unei leziuni cerviale
complete la C6 sau la nivel superior
 Pierderea totală a stabilității trunchiului și a funcției membrelor
inferioare;
 Extindere limitată a cotului cu un scor 6 al mușchiului (din
totalul ambilor tricepși);
 Strângere limitată a mâinii;
 Leziune alta decât a măduvei spinării, dar profil al capacității
funcționale echivalent cu clasa sportivă H1.1;
 Sistem nervos simpatic cu deficiențe;
 Poziția culcat obligatorie pentru handbike (AP-bike);
 Atetoza/ataxie/distonie severă și extindere limitată a cotului;
 Tetraplegie simetrică sau asimetrică cu spasticitate de cel puțin
grad 3 a membrelor superioare și inferioare.
Divizia Bicicletă cu Pedalare Manuală (Handbike), Clasa sportiva H2
(ex-H1.2) Tetraplegie C7/C8 și Atetoza/ataxie/distonie severă
 Tetraplegic cu dizabilități corespunzătoare unei leziuni
cervicale complete la C7/C8 sau la nivel superior



Pierderea totală a stabilității trunchiului și a funcției membrelor
inferioare;
 Leziune alta decât a măduvei spinării, dar profil al capacității
funcționale echivalent cu clasa sportivă H2 (ex-H1.2);
 Sistem nervos simpatic cu deficiențe;
 Poziția culcat obligatorie pentru handbike (AP-bike);
 Atetoza/ataxie/distonie severă și fără extindere limitată a
cotului;
 Tetraplegie simetrică sau asimetrică cu spasticitate de cel puțin
grad 2 a membrelor superioare și inferioare.
(text modificat in 1.02.10; 1.02.11; 1.02.14)

16.5.003 Divizia Bicicletă cu Pedalare Manuală (Handbike), Clasa sportivă H3
H3.1 (ex-H2.1)
 Paraplegie cu dizabilități corespunzătoare unei leziuni
complete de la T1 la T3;
 Stabilitate foarte limitată a trunchiului;
 Sistem nervos simpatic cu deficiențe;
 Leziune alta decât a măduvei spinării, dar profil al capacității
funcționale echivalent cu clasa sportivă H3.1 (ex-H2.1);
 Poziția culcat obligatorie pentru handbike (AP-bike);
H3.2 (ex-H2.2)








Paraplegie cu dizabilități corespunzătoare unei leziuni
complete de la T4 la T10;
Stabilitate limitată a trunchiului;
Leziune alta decât a măduvei spinării, dar profil al capacității
funcționale echivalent a clasei sportive H3.2 (ex-H2.2);
Poziția culcat obligatorie pentru handbike (AP-bike);
Tetraplegie de nivel mediu cu sau fără atetoza/ataxie;
Hemiplegie severă (cu imobilizare);
Diplegie severă (cu imobilizare) și atetoză/ataxie;



Deficiențe neurologice cu spasticitate de cel puțin grad 1 a
membrelor superioare.

(text modificat in 1.02.10; 1.02.11; 1.02.14)
16.5.004

Divizia Bicicletă cu Pedalare Manuală (Handbike), Clasa sportivă H4









Paraplegie cu dizabilități corespunzătoare unei leziuni
complete de la T11 sau nivel nivel inferior;
Fără funcționalitate sau funcționalitate limitată a membrelor
inferioare;
Stabilitate normală sau aproape normală a trunchiului;
Leziune alta decât a măduvei spinării, profil al capacității
funcționale echivalent cu clasa sportivă H4 (ex-H3);
Pierdere parțială a funcției membrelor inferioare, profil al
capacității funcționale echivalent cu clasa sportivă H4 (ex-H3)
sau H5 (ex-H4), împreună cu alte dizabilități, care împiedică
utilizarea în siguranță a unei biciclete convenționale, a unei
triciclete sau utilizarea unui Handbike în poziția așezat în
genunchi;
Poziția culcat obligatorie pentru handbike (AP-bike);
Diplegie și atetoză/ataxie/distonie (membre superioare
aproape normale) hemiplegie cu o spasticitate de cel puțin
grad 3, membre inferioare afectate mai mult.

(text modificat in 1.02.10; 1.02.11; 1.02.14)

16.5.005
Divizia Bicicletă cu Pedalare Manuală (Handbike), Clasa sportivă
H5
Un atlet ce poate folosi poziția în genunchi, trebuie să folosească această poziție și,
prin urmare, va fi clasificat în consecință.
 Paraplegic cu dizabilități corespunzătoare unei leziuni
complete de la T11 sau nivel nivel inferior;
 Dublă amputare, mai jos sau în dreptul genunchiului;










Amputare a unui picior (deasupra genunchiului), dizabilitate
minimă a amputării sub genunchi;
Pierdere parțială a funcției membrelor inferioare, împreună cu
alte dizabilități, care împiedică utilizarea în siguranță a unei
biciclete convenționale sau a unei triciclete;
Poziția în genunchi, în situația în care această poziție îi reduce
mobilitatea, atletul poate folosi o bicicletă pe care poate sta în
poziția culcat;
Hemiplegic cu spasticitate de grad 2, membre inferioare
afectate mai mult;
Diplegic, cu spasticitate de grad 2 la ambele picioare;
Atetoza sau ataxie ușoară până la moderată.

(text modificat in 1.02.10; 1.02.11; 1.02.14)
16.5.006
Neurologic

Divizia triciclu, Clasa sportivă T1


Hemiplegie/dublă/tetraplegie, cu spasticitate de grad 2 la
membrele superioare și inferioare;
 Triplegie, cu spasticitate inferioară de grad 3 la ambele
picioare;
 Atetoza, ataxie sau distonie severă;
 Disfuncție locomotorie severă, poate fi combinată (atetoza,
spasticitate sau ataxie);
 Echilibru insuficient pentru utilizarea bicicletei, iar tricicleta
este necesară;
 Pedalarea/cadența este limitată;
 Poliomelita, leziuni neurologice periferice, leziuni parțiale ale
măduvei spinării, imposibilitatea utilizării unei biciclete;
Dizabilități comparabile:
 Deficiențe multiple (amputare împreună cu deficiența
neurologică);
 Deficiențe comparabile, cu un rezultat al testului de 210
puncte, sau mai mult.
Fără amputări.

(text modificat in 01.02.10; 1.02.11)
16.5.007
Neurologic

Divizia triciclu, Clasa sportivă T2


Hemiplegie/dublă/tetraplegie, cu spasticitate de grad 2,
membrele inferioare mai afectate;
 Diplegie, spasticitate inferioară de grad 3 la ambele picioare;
 Atetoza/ataxie/distonie moderată până la severă;
Scăderea forței musculare
 Între 160 și 209 puncte (Poliomielita, leziuni neurologice
periferice, leziuni parțiale ale măduvei spinării, imposibilitatea
utilizării unei biciclete)
Dizabilități comparabile
 Deficiențe multiple (ex. amputare cu deficiență neurologică),
dar mișcare și control cursiv al bicicletei.
Fără amputări.
(text modificat in 01.02.10; 1.02.11)
16.5.008

Divizia Ciclism, Clasa sportivă C1

Neurologic






Hemiplegie, spasticitate de grad 3 a membrelor superioare și
inferioare;
Diplegie, spasticitate inferioară de grad 3 la ambele picioare;
Atetoza sau ataxie/distonie;
Disfuncție locomotorie, poate fi combinată (atetoza,
spasticitate sau ataxie);
Forța scăzută în trunchi, și/sau în toate extremitățile.

Amputare:




Amputarea unui picior deasupra genunchiului, și a unui braț,
deasupra sau sub nivelul cotului, pe aceeași parte sau în
diagonală, cu sau fără utilizarea unei proteze;
Amputarea ambelor picioare la nivelul genunchiului și
utilizarea unei proteze;



Amputarea ambelor brațe sub nivelul cotului + amputarea
unui picior, deasupra genunchiului, fără utilizarea unei
proteze.
Leziune comparabilă parțial a măduvei spinării sau leziune multiplă comparabilă cu
un rezultat, în urma testării, de mai mult de 210 puncte.
(text modificat in 1.02.10; 1.02.11)

16.5.009
Neurologic

Divizia Ciclism, Clasa sportivă C2


Hemiplegic, spasticitate de grad 2, membre inferioare mai
mult afectate;
 Diplegic, spasticitate inferioară de grad 2 la ambele picioare;
 Atetoza sau ataxie moderată până la severă.
Scăderea forței musculare
 Între 160 și 209 puncte (Poliomielita, leziuni neurologice
periferice, leziuni parțiale ale măduvei spinării, HMSN, MS)
Amputare:
 Amputarea unui braț, deasupra cotului, cu sau fără utilizarea
unei proteze + Amputerea unui picior, în dreptul genunchiului,
și utilizarea unei proteze;
 Amputarea ambelor brațe, sub nivelul cotului + amputarea
unui singur picior, în dreptul genunchiului, și utilizarea unei
proteze pentru membru inferior;
 Amputarea ambelor picioare, sub nivelul genunchiului, și
utilizarea de proteze + amputarea unui braț, deasupra
nivelului cotului, fără utilizarea unei proteze pentru membru
superior;
 Amputarea unui braț, deasupra nivelului cotului, fără proteză,
cu posiblitate de a avea un suport sprijin;
Deficiențe comparabile:
 Deficiențe multiple (ex. amputare cu deficiență neurologică),
dar mișcare și control cursiv al bicicletei.
 Mișcarea limitată a șoldului sau a genunchiului, deficiență
musculară ce cauzează imposibilitatea efectuării unei rotații

normale complete a manivelei. În această situație, raza
manivelei trebuie redusă la 0 cm.
(text modificat in 1.02.10; 1.02.11)
16.5.010
Neurologic

Divizia Ciclism, Clasa sportivă C3


Hemiplegic cu spasticitate de grad 2, cu membrele inferioare
mai mult afectate, și grad 1 la membrele superioare;
 Diplegic, spasticitate inferioară de grad 2 la ambele picioare;
 Atetoza sau ataxie/distonie moderată
Mișcarea limitată a șoldului sau a genunchiului, ce cauzează imposibilitatea
efectuării unei rotații complete a manivelei. În această situație, ciclistul are
opțiunea de a micșora manivela la o dimensiune optimă.
Amputare:
 Amputarea unui braț, deasupra nivelului cotului, fără proteză
+ amputarea unui picior, sub nivelul genunchiului și utilizarea
de proteză;
 Amputarea unui picior, la nivelul genunchiului și utilizarea
unei proteze + amputarea unui singur braț, sub nivelul cotului;
 Amputarea unui singur picior, la nivelul genunchiului și
utilizarea unei proteze;
 Amputarea ambelor picioare, sub nivelul genunchiului și
utilizarea de proteze
Multiple deficiențe comparabile, cu un scor la testare între 110 și 209 puncte.
(text modificat in 1.02.10; 1.02.11)

16.5.011
Neurologic

Divizia Ciclism, Clasa sportivă C4



Hemiplegic cu spasticitate de grad 1, membre inferioare mai
mult afectate;
Diplegic, cu spasticitate inferioară de grad 1 la ambele
picioare;



Atetoza sau ataxie/distonie moderată ușoară până la
moderată.

Mișcarea limitată a șoldului sau a genunchiului, ce cauzează imposibilitatea
efectuării unei rotații complete a manivelei. În această situație, ciclistul are
opțiunea de a micșora manivela la o dimensiune optimă.
Amputare:
 Amputarea unui picior, la nivelul genunchiului, și utilizarea
unei proteze + amputarea unui braț, sub nivelul cotului, cu sau
fără utilizarea de proteză;
 Amputarea unui picior, sub nivelul genunchiului, și folosirea
de proteză;
 Amputarea ambelor brațe, sub nivelul cotului, cu sau fără
folosirea de proteze ce permite un contact funcțional la
ghidon.
Multiple deficiențe comparabile, cu un scor la testare între 60 și 109 puncte.
(text modificat in 1.02.10; 1.02.11)
16.5.012

Divizia Ciclism, Clasa sportivă C5
Această clasă sportivă este pentru sportivii cu deficiențe minime.

Neurologic:


Monoplegie spastică de grad 1 sau mai mare, asupra brațului
afectat
De asemenea, semne clare neurologice, ce includ:
 Semnul Hoffman, unilateral sau bilateral;
 Reflexe bruște notabile sau diferențe clare de reflexe dintre
partea dreaptă și stângă.
Amputare:



Amputarea unui braț, deasupra nivelului cotului, cu sau fără
folosirea de proteză, fără strânsoare funcțională;
Amputarea unui braț, sub nivelului cotului, cu folosirea de
proteză.

Dizabilitate minimală: tuturor degetelor, inclusiv a degetului mare (prin
metacarpian) sau amputarea a mai mult de jumătate de picior (partea din față). În
cazul unei singure amputări a brațului, deasupra sau sub nivelul cotului, sau
dismelia unui singur membru superior, cerința dizabilității minime este îndeplinită
dacă toate degetele (inclusiv degetul mare) a unei mâini lipsesc la nivelul osului
metacarpian, sau a altor dizabilități echivalente, fără o strânsoare funcțională. Ca
dovadă a lipsei strânsorii funcționale, atletul nu va putea opera schimbătorul de
viteze și frâna de pe ghidon, cu membrul afectat.
Multiple deficiențe comparabile, scor la testare între 20 și 59 puncte.
(text modificat in 1.02.10; 1.02.11)
16.5.012
Divizia Tandem, Clasa sportiva B
Orb sau cu deficiențe de vedere
TCB - De la lipsa percepției luminii în niciunul din ochi până la o acuitate vizuală de
6/60 și/sau un câmp vizual de sub 20 de grade, clasificarea se face în urma evaluării
celui mai bun ochi cu cea mai bună corecție (toți sportivii care folosesc lentile de
contact sau corective trebuie să le poarte în timpul clasificării, chiar dacă în timpul
competiției intenționează să le poarte sau nu). Clasificarea va fi furnizată de un
clasificator acreditat UCI.
Capitolul VII. Curse pe șosea
1. Cursele de fond
16.7.001 Pentru campionatele mondiale UCI para-ciclism, țările pot înregistra un
maxim de trei sportivi în fiecare clasă de sport pentru cursa pe șosea. Toate
cursele pe șosea trebuie să fie complet închise pentru restul traficului.
(text modificat la data 26.06.07; 1.01.10).
Distanțele la cursele pe șosea
16.7.002 Distanțele maxime pentru cursele UCI para-ciclism internaționale sunt:
Categoria de sport
B barbati
B femei

Maximum
120 km
100 km

C5 barbati
C4 barbati
C3 barbati
C2 barbati
C1 barbati

100 km
100 km
100 km
75 km
75 km

C5 femei
C4 femei
C3 femei
C2 femei
C1 femei

75 km
75 km
75 km
60 km
60 km

T2 barbati
T1 barbati

40 km
30 km

T2 femei
T1 femei

30 km
30 km
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Sport class
H5 barbati
H4 barbati
H3 barbati
H2 barbati
H1 barbati
H5 femei
H4 femei
H3 femei
H2 femei
H1 femei

Maximum
80 km
80 km
80 km
60 km
60 km
80 km
60 km
60 km
50 km
50 km

(text modificat la data 26.06.07; 1.02.08; 1.02.09; 1.01.10; 1.02.11; 1.10.13;
1.02.14).
16.7.003 Circuitele pe șosea
Circuitele pe șosea la toate evenimentele para-ciclism UCI, trebuie să fie între 7
km și 15 km. Circuitele care sunt mai scurte de 7 km, dar cu caracteristici unice,
de dorit, (de exemplu - circuite de curse moto), pot fi permise la alegerea UCI.
Urcările pe orice circuit trebuie să aibă un maxim de pantă medie de 8% și nu
mai mult de 15% maxim în secțiunea lor abruptă. Lungimea totală a urcușului
nu trebuie să fie mai mare de 25% din lungimea totală a circuitului.
Tricicliștii, cicliștii care merg cu bicicleta cu 3 roți-handcycles și cicliștii din
categoria juniori pot utiliza un circuit mai scurt și mai puțin dificil din punct de
vedere tehnic, la latitudinea UCI.
(text modificat la data 26.06.07; 1.01.10).
16.7.004 Organizarea startului pentru curse pe șosea
UCI poate decide să aibă mai multe clase de sport și/sau categorii de vârstă
care să înceapă împreună ca un grup. Fiecare clasă de sport, categorie de vârstă
sau de grup, astfel constituite trebuie să ia startul cu o distanță minimă de timp
de două minute pentru a evita amestecarea de grupuri.
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Cicliștii vor fi chemați la linia de start după clasa de sport, categoria de vârstă
sau de grup, în următoarea ordine:
1. Campionul mondial sau campionul mondial care dă startul, respectiv;
2. În conformitate cu ordinea clasamentului UCI general publicat cel mai recent,
cicliștii care au nevoie de asistență la început ar trebui să se plaseze în
apropierea gardurilor, pentru a facilita un start sigur pentru toată lumea.
(text modificat la data 1.1.09; 1.02.11; 1.10.11).
16.7.005 Viteza și depășirea - Într-o cursă în care clase diferite de sportivi
încep împreună (start combinat), viteza și depășirea între aceste clase de
sportivi sunt permise.
În toate cursele, cu excepția curselor cu starturi combinate, orice sportiv care își
ia avânt și depășeste un atlet dintr-o altă clasă, divizie, grupare, va fi
descalificat. Procedura de curse va fi în conformitate cu articolele 2.4.017 până
la 2.4.020.
(text modificat la data 1.02.09; 1.07.10).
16.7.006 [articol abrogat la data 1.02.09].
16.7.007 Având în vedere natura handicapului și dificultatea anumitor sportivi
de a apuca o sticlă/un bidon în timpul unei curse, următoarele măsuri se aplică
pentru alimentarea în timpul curselor pe șosea:
 Interzis a se face alimentarea în timpul primului și ultimului tur,
 Alimentare autorizată de ambele părți ale drumului. Zonele de
alimentare trebuie să fie separate la cel puțin 50 de metri.
(articol inclus la data 1.02.09).
16.7.008 Ordinea clasamentului
Ordinea clasamentului în curse internaționale de paraciclism trebuie să se facă
conform procedurii următoare:
1. Cicliștii care și-au terminat cursa cu poziția lor
2. Cicliștii depășiți cu o tură și opriți

UCI

CYCLING REGULATIONS

3. Cei care au abandonat (DNF)
4. Cicliști descalificați (DSQ)
Cicliștii depășiti cu un tur care s-au retras vor fi clasificați în ordinea inversă a
momentului în care au fost depășiți. Cicliștii care nu termină cursa vor fi
clasificați după numărul de ture finalizate.
(articol introdus la data 1.02.11).
2. Contratimpul individual
16.7.008 Pentru Campionatul Mondial UCI de para-ciclism țările pot înregistra
un maxim de trei sportivi în fiecare clasă de sport pentru contratimp individual.
Se recomandă ca toate traseele să fie complet închise traficului. Cerința minimă
este de a încheia cursa complet. La contratimp individual se pot utiliza aceleași
circuite ca și cele utilizate pentru cursele pe șosea în același program.
(text modificat la data 26.06.07; 1.01.10).
Distanțele pentru contratimp individual
16.7.009
Distantele maxime pentru
Bconcursurile
barbati
de selectionare
paraciclism
Binternational
femei
UCI vor fi:e sport

Maximum
35 km
30 km

C5 barbati
C4 barbati
C3 barbati
C2 barbati
C1 barbati

30 km
30 km
30 km
25 km
25 km

C5 femei
C4 femei
C3 femei
C2 femei
C1 femei

25 km
25 km
25 km
20 km
20 km

T2 barbati
T1 barbati
T2 femei
T1 femei

20 km
15 km
15 km
15 km
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H5 barbati
H4 barbati
H3 barbati
H2 barbati
H1 barbati

30 km
30 km
30 km
20 km
20 km

H5 femei
H4 femei
H3 femei
H2 femei
H1 femei

30 km
20 km
20 km
20 km
20 km

(text modificat la
1.02.14).

26.06.07; 1.02.08; 1.02.09; 1.01.10; 1.02.11; 1.10.13;

16.7.009 Ordinea de start la contratimp individual
UCI poate decide să aibă mai multe clase de sport și/sau categorii de vârstă care
să înceapă ca un singur grup. Ordinea privind startul pentru contratimp
individual se stabilește în așa fel încât să reducă la minimum posibilitatea
sportivilor de la o clasă sportivă să treacă la o altă clasă sportivă (ex: C5-C4-C3,
etc.). În cadrul fiecărei clase de sport, categorie de vârstă sau de grup, ordinea
de start se stabilește după cum urmează:


Pentru evenimente care sunt exclusiv pentru contratimp individual:
o ordinea inversă a cea mai recentă clasificare generală UCI;
o ordinea este campionul mondial la contratimp individual sau
fostul campion mondial la contratimp individual.



Pentru curse pe etape:
o ordinea inversă
evenimentului.



a

clasificării

generale

provizorii

a

Pentru cursele pe etape în care prima etapă este un contratimp
individual:
o ordinea inversă a cea mai recentă clasificare generală a UCI;
o locul întâi este campionul modial la contratimp individual.

În toate cazurile, comisia de arbitri poate modifica această ordine pentru clasele
de sport T1-2 și divizia H. În acest caz special, ordinea de pornire a sportivilor va
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începe cu cei mai rapizi cicliști și se încheie cu cei mai lenți cicliști cu scopul de a
ușura orice probleme ale cicliștilor în timpul evenimentului.
(text modificat la data 1.01.10; 1.02.11; 1.10.11)
16.7.011 Pentru contratimp individual, următoarele mașini vor fi autorizate în
conformitate cu următoarele condiții:


o mașină pentru o țară (ex: echipa națională, persoane fizice, precum și
orice altă echipă recomandată de către Federația Națională), cu până la
șase sportivi înscriși la contratimp individual, toate clasele sportive
combinate;



două mașini care îi însoțesc pentru o țară cu 7-12 sportivi implicați în
contratimp individual, toate clasele sportive combinate;



trei mașini cu 13-19 sportivi implicați în contratimp individual, toate
clasele sportive combinate;



patru mașini cu peste 20 de sportivi implicați la contratimp individual,
toate clasele de sport combinate.

Președintele comisiei de comisari poate reduce numărul de vehicule acreditate
în cazul în care este necesar. Toti șoferii de vehicule trebuie să dețină o licență
UCI eliberată de federația națională.
(text modificat la data 1.01.09; 1.10.11).
3. Curse cu ștafetă (TR)
16.7.012 Cursele pot fi pentru sportivii din următoarele clase de sport:



Bărbați – H5; H4; H3; H2; H1
Femei – H5; H4; H3; H2; H1
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O echipă se compune din trei sportivi, plus rezerve. Echipa poate fi mixtă,
compusă din sportivi provenind din clasele de sport enumerate mai sus. Pentru
toate competițiile TR para-ciclism, pot participa maxim două echipe pentru
orice structură dată (echipa națională, etc.). O a treia echipă poate fi
înregistrată pentru fiecare structură numai dacă este o echipă compusă în
totalitate din femei. Privind la tabelul de mai jos, totalul punctelor pentru cele
trei echipe TR participante trebuie să fie un maxim de șase (6) puncte, inclusiv
un sportiv cu o valoare de un punct.
La Campionatele Mondiale, titlurile aparțin sportivilor care compun echipa.
Clase sportive, sexul
Barbati H5
Barbati H4
Barbati H3
Barbati H2
Barbati H1
Femei H5
Femei H4
Femei H3
Femei H2
Femei H1

Puncte
3
3
2
1
1
2
2
1
1
1

(text modificat la data de 1.02.11; 1.10.12; 1.02.14).
16.7.013 Managerul echipei trebuie să comunice numele și clasele de sport care
alcătuiesc echipa, precum și ordinea în care sportivii vor fi plasați în cursa cu
ștafetă. Ordinea trebuie să fie transmisă președintelui completului de comisari
cel târziu la o oră după încheierea ultimului eveniment care implică sportivi din
diviziunea H. Această ordine de începere nu poate fi modificată ulterior.
(text modificat la data 1.01.11; 1.10.11).
16.7.014 La primul start sportivii vor pleca toți împreună și vor termina precum
într-o cursă obișnuită pe șosea. De îndată ce un sportiv de la o echipa termină
turul și trece în fața colegilor săi, următorul sportiv va începe turul.
(articol introdus la data de 1.01.11).
16.7.015 Startul pentru următoarele tururi va fi determinat de către echipă în
funcție de rezultatul Campionatelor Mondiale anterioare (primele cinci (5)
pozitii).
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Aceste echipe vor avea dreptul de a alege coridorul lor pentru start.
Organizarea altor echipe se va face prin tragere la sorți.
(text modificat la data 1.02.11).
16.7.016 Când un sportiv al unei țări este depășit cu un tur de liderul cursei,
țara trebuie să fie scoasă din cursă și va fi prezentată în rezultate ca depășită cu
un tur.
(articol introdus la data 1.02.11).
16.7.017 Fiecare echipă are dreptul la doi reprezentanți ai personalului din zona
cursei cu ștafetă pentru a sprijini sportivii săi.
(articol introdus la data 1.02.11).
Capitolul VIII. Curse pe pistă
16.8.001 Pentru Campionatele Mondiale UCI Para-ciclism, țările pot înregistra
un maxim de trei sportivi în fiecare clasă sportivă pentru fiecare eveniment
cursă pe traseu. Mai mult decât atât, divizia"H” și clasa sportivă T1-2 nu au
voie să ia parte la cursele pe pistă.
De asemenea, din motive de siguranță, tampoane de spumă plasate în curbe
vor fi interzise în prima jumătate a curbei.
(text modificat la data 26.06.07; 1.02.08; 1.01.10).
1. Cursele de un kilometru și de 500 de metri
16.8.002 Bloc starturile trebuie să fie utilizate pentru toate clasele de sport în
timpul următoarelor probe: urmărire individuală, primul ciclist al echipei
sprint și 1.000 de metri/500 de metri.
(Articol introdus la data 1.01.09).
16.8.003 Cursele pot fi pentru următoarele clase de sport și distanțe:
Clasa de sport

Distanta

UCI
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BicicletaCYCLING
Tandem barbati;
femei – B

Bicicleta barbati – C5; C4; C3; C2; C1

1000 metri
1000 metri

Bicicleta femei – C5; C4; C3; C2; C1

500 metri

(text modified on 1.02.09; 1.01.10).
2. Urmărire individuală
16.8.004 Cursele pot fi pentru următoarele clase de sport și distanțe:
Clasa de sport
Bicicleta tandem barbati – B
Bicicleta barbati – C5; C4;
Bicicleta barbati – C3; C2; C1

Distanta
4000 metri
4000 metri
3000 metri

Tandem femei – B
Bicicleta femei – C5; C4; C3; C2; C1

3000 metri
3000 metri

(text modificat la data de 1.02.09; 1.01.10).
16.8.005 Având în vedere varietatea tipurilor de handicap în Divizie C, se
recomandă să se grupeze sportivii cu handicap similar pentru urmărire
individuală, pentru a nu defavoriza sau favoriza anumiți sportivi. Această
considerație va avea prioritate în gruparea sportivilor.
(articol introdus la data de 01.01.09; modificat pe 1.01.10).
16.8.006 Atunci când un factor este utilizat pentru clasificarea sportivilor la
urmărirea individuală pe pistă, sportivii vor evolua singuri în finală (aur-argint),
(bronz-loc patru) în cazul în care nu fac parte din aceeași categorie de sport sau
vor concura împreună numai în cazul în care fac parte din aceeași categorie de
sport.
(articol introdus pe data 1.01.09).
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3. Cursa de viteză cu bicicleta tandem
16.8.007 Cursele vor fi pentru nevăzători și cei cu deficiențe de vedere – bărbați
și femei.
(text modificat la data 1.02.08).
16.8.008 Formatul cursei de viteză (sprint)
La Jocuri Paralimpice și Campionate Mondiale paralimpice UCI
Timpul de calificare pentru cursa de viteză va fi evaluat la peste 200 m. După
runda de calificare, primii opt cei mai rapizi sportivi vor avansa la turneul cursa
de viteză.
Persoanele Sistemul Evenimentul
care
dau
startul
8
1/4 Finale 1
4x2 → 1=4 (in 2
3
2 incalziri,
3 dacă e necesar) 4

Structura

Prima

A doua

N1-N8
N2- N7
N3-N6
N4-N5

1A1
2A1
3A1
4A1

1A2
2A2
3A2
4A2

4

1/2 Finale 1
2x2 È 1=2 (in 2
2 incalziri,
3 dacă e cazul)

1A1- 4A1
2A1-3A1

1B1
2B1

1B2
2B2

4

Finala
1
2
minoral
Fi2x1
naleÈ 1=2 1
2

1A2-2A2
3A2- 4A2
1B2-2B2
1B1-2B1

7th
5th
3rd (Bronze)
1st (Gold)

8th
6th
4th
2nd (Silver)

4
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2x2 È 1=2 (in
2 incalziri,
3 dacă este cazul)

(articol introdus la data 1.01.09; text modified on 1.07.11).
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4. Cursa de viteză (sprint) pe echipe (TS)
16.8.009 Cursele pot fi pentru:


Bărbați - C5; C4; C3; C2; C1



Femei - C5; C4; C3; C2; C1

O echipă ar trebui să fie compusă din trei sportivi, plus rezerve. Echipa poate fi
mixtă, compusă din sportivi care provin din categoria de sport menționată mai
sus.
Pentru toate concursurile para-cicliste curse de viteză pe echipe (TS), maximum
admis este o echipă de orice structură (echipa națională, echipă comert, etc). O
a doua echipă ar putea fi înregistrată pentru fiecare structură numai dacă este o
echipă tot de femei. Privind la tabelul de mai jos, totalul punctelor pentru cei
trei participanți TS trebuie să fie de maximum 10 puncte.
Categoria de sport, sex
Barbati C5
Barbati C4
Barbati C3
Barbati C2
Barbati C1

Puncte
4
4
3
2
1

Femei C5
Femei C4
Femei C3
Femei C2
Femei C1

3
3
2
1
1

În timpul etapelor de calificare, o echipă unică poate fi pe pistă la un moment
dat, în timp ce în finală, cele două echipe pot fi pe pistă în același timp.
(text modificat la 26.06.07; 1.02.09; 1.01.10; 1.06.10; 1.02.11; 1.02.12).

UCI

CYCLING REGULATIONS

16.8.010 Acest eveniment este format din două serii. Prima serie este o rundă
de calificare pentru a selecta primele patru cele mai rapide echipe, în funcție de
timpii lor pentru finală. Echipele cu primele două cele mai bune perioade de
timp vor merge în finala pentru medaliile de aur și argint, în timp ce celelalte
două vor merge în finala pentru medalia de bronz și locul al patrulea.
(articol introdus la 1.01.09).
16.8.011 [articol abrogate la data 1.02.09].
16.8.012 [articol abrogate la data 1.02.09].
5. Cursa de scratch pe pistă
16.8.013 Articolele 3.2.173 și următoarele se aplică pentru curse pe pistă de
para-ciclism, cu exceptia dispozițiilor descrise mai jos.
(articol introdus la 1.10.13).
16.8.014 Pentru fiecare categorie de sport, distantele sunt urmatoarele:

Categoria de sport
Barbati bicleta – C5; C4; C3; C2; C1
Femei bicleta – C5; C4; C3; C2; C1

Distanta
15 km
10 km

(articol introdus la data 1.10.13).
Capitolul X. ECHIPAMENTUL
16.10.001 Pentru echipamentul pentru cursa se aplica art. 1.3.026 și
următoarele menționate mai jos. (articol introdus la data 1.10.13).
16.10.002 Pentru toate categoriile de sport pentru probele pe șosea, sportivii
trebuie să poarte o cască de culoarea de clasă sportivă, sau să folosească o
cască de culoare corespunzătoare, după cum urmează:
Casca rosie:

C5 barbati & femei
T2 barbati
H4 barbati & femei
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Casca alba

Casca albastra:

Casca neagra:

Casca galbena:
Casca verde:
Casca portocalie:

Tandem barbati
C4 barbati & femei
H3 barbati & femei
Tandem femei
T2 femei
C3 barbati & femei
H2 barbati
T1 femei
H5 barbati & femei
C2 barbati & femei
T1 barbati
C1 barbati & femei
H2 femei
H1 barbati
H1 femei

Sportivii care folosesc casca de culoare greșită în cursele pe șosea nu vor putea
începe cursa sau vor fi scoși din cursă și descalificați.
(text modificat la data 26.06.07; 1.02.09; 1.01.10; 1.07.10; 1.10.13; 1.02.14).
Bicicleta Tandem
16.10.003 Sportivii care concurează pe o bicicletă tandem trebuie să poarte
echipament identic (tricou, pantaloni scurți), cu excepția cazului descris la
articol 1.3.063.
(text modificat la data 1.10.13 ; 1.10.13).
Utilizarea de catetere
16.10.004 Este obligatoriu pentru cicliștii care folosesc catetere sau alte
dispozitive de deviere urinare pentru a preveni scurgerile cu ajutorul unui sac de
cateter, în orice moment. Aceasta este inclusă în timpul antrenamentului,
concurării și clasificării. Tabelul de penalizare va fi în conformitate cu partea 12,
articolul 12.1.040, penalizări pentru încălcarea legislației privind casca, punctele
3.2 și 3.3.
(text modificat la 1.02.09; 1.10.13).
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Capitolul XI. MEDALII ȘI TRICOURI PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE PARACICLISM UCI
A se vedea partea 9 și regulamentele UCI.
Capitolul XII. PENALIZĂRI
16.12.001 În competițiile de para-ciclism, orice participant care comite o
încălcare a regulamentului va fi supus procedurilor disciplinare și sancțiunilor
UCI.
(text modificat la 26.06.07).
Capitolul XIII. ANTIDOPING
16.13.001 Testul anti-doping și controalele de sănătate pot fi efectuate la orice
competiție para-ciclism folosind regulile UCI.
Refuzul unui sportiv de a se supune acestor controale va fi considerat ca și când
sportivul a fost testat pozitiv sau nu a trecut controlul de sănătate.
(text modificat la 26.06.07).
Capitolul XIV. REGULAMENTUL PRIVIND ECHIPAMENTUL
16.14.001 Toate bicicletele utilizate în campionate mondiale de para-ciclism UCI
sau în orice alte probe UCI trebuie să îndeplinească cerințele actuale ale
REGULAMENTULUI PRIVIND ECHIPAMENTUL UCI (Partea I, capitolul III). Din
motive morfologice, sau de invaliditate, derogările pot fi permise, dar principiul
reglementărilor UCI pentru biciclete trebuie să fie urmat. De exemplu: o
adaptare la ghidon este permisă pentru sportivii cu dizabilități la nivelul
membrelor superioare, dacă sportivul are nevoie de adaptare pentru a folosi
manete de viteze și frână, și nu există nici un avantaj aerodinamic nedrept și
siguranța nu este compromisă.
(text modificat la 26.06.07).
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16.14.001 Toate protocoalele curente de aprobare UCI, disponibile pe site-ul
UCI, trebuie respectate atunci când este necesar.
(articol introdus pe 1.10.13).
16.14.002 Toate cererile de adaptare pentru cei cu dizabilități la orice bicicletă
trebuie să fie prezentate în scris, cu explicație corectă și imagini pentru
aprobare de către UCI, în conformitate cu procedura stabilită de către UCI
disponibilă pe site-ul său. O astfel de cerere trebuie să fie primită la UCI cu cel
puțin trei luni înainte de orice eveniment la care sportivul este examinat (R) sau
confirmat (C) că dorește să participe. Noii sportivi (N) trebuie să depună o astfel
de cerere cu o lună înainte de data evenimentului. În cazul în care adaptarea
este aprobată, un card de clasificare, numărul de omologare (adeziv auto) și un
certificat va fi trimis sportivului pentru ca să le prezinte la orice eveniment.
(text modificat la data 26.06.07; 1.01.10; 1.07.13).
16.14.003 UCI, sau personalul competiției, nu va fi răspunzător pentru niciun fel
de consecințe care decurg din alegerea echipamentului și/sau orice adaptări
utilizate de către titularii de licențe și nici pentru orice defecțiuni ar putea avea,
sau non-conformitate.
16.14.003 bis În nici un caz un mecanism de stocare a energiei sau de asistență
nu pot fi integrate într-o bretea ortopedică/proteză. Referitor la bretelele
ortopedice mecanice/proteze pentru membrele inferioare, pivotul axei
genunchiului trebuie să fie cel la poziția echivalentă cu cea a femurului unui
membru neafectat.
(articol introdus la 1.07.13).
16.14.004 Mânerele artificiale și protezele sunt permise pe membrele
superioare la persoanele cu handicap, dar nu fixate la bicicletă. Din motive de
siguranță în caz de o cădere, bretelele ortopedice/proteze montate sau fixate
sau membre fixate pe părțile bicicletei nu sunt permise. În orice caz, un
mecanism de siguranță trebuie să fie instalat. Cu excepția bicicletelor de mână,
poziția ciclistului va fi susținută exclusiv de pedale, șa și ghidon.
(text modificat la 1.07.13).
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16.14.005 Un sportiv cu amputație mai sus de genunchi poate utiliza un suport
pentru coapsă numai în cazul în care, din motive de siguranță, nu există nici o
fixare a coapsei la bicicletă. Acest lucru înseamnă că suportul poate fi o
jumătate de tub atașat la bicicletă, cu o bază închisă și maximă de 10 cm, închis
lateral la bază, dar nu sunt permise dispozitive de fixare a coapsei.
(text modificat la 1.01.09; 1.01.10).
16.14.006 Bicicletele, bicicletele tandem, triciclurile și handbike-urile utilizate în
curse pe șosea trebuie să aibă două sisteme de frânare independente. Biciclete
și bicicletele tandem trebuie să aibă o frână independentă pe fiecare roată.
HANDBIKE: Dacă există un sistem de frânare pentru roțile duble la un handbike,
acesta trebuie să acționeze pe ambele roți. Sistemele de frânare trebuie să fie
dinamice; frânarea pe o singură roată nu este permisă.
Triciclu: Triciclul trebuie să aibă două sisteme de frânare, unul în față și unul în
spate. Sistemul de frânare pe roțile duble trebuie să fie dinamic și să acționeze
pe ambele roți. Frânele cu disc sunt autorizate pentru utilizarea pe roțile duble.
(text modificat la data 1.01.10; 1.10.13).
16.14.007 În campionatele mondiale para-ciclism UCI pe șosea, în cazul în care
se oferă depanare neutră, este probabil ca numai roțile standard de biciclete să
fie permise. Prin urmare, nu poate fi posibil să se ofere servicii de depanare
neutre pentru cadrele tandem cu butuc care au spațierea mai mare decât o
bicicletă standard pentru curse pe șosea. De asemenea, este foarte puțin
probabil ca roțile de rezervă pentru triciclu să fie valabile, sau roțile de rezervă
adecvate pentru handcycles, cu exceptia cazului în care oricare dintre roți este
interschimbabilă cu o roată de bicicletă standard.
(text modificat la 26.06.07).

16.14.008 În ceea ce privește utilizarea de link-uri radio sau alte mijloace de
comunicare la distanță în timpul curselor se aplica articolul 2.2.024.
(text modificat la 1.02.11; 1.10.11).
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Capitolul XV. Bicicleta tandem
16.15.001 Tandemul este un vehicul cu două locuri pentru bicicliști, cu două roți
de diametru egal, care se conformează standardelor generale de construcție a
bicicletelor ale UCI. Roata din față este direcționabilă de către ocupantul locului
din față, numit și «pilot». Ambii bicicliști trebuie să pedaleze înainte stând în
poziție normală pe bicicletă iar roata din spate este acționată de către ambii
bicicliști printr-un sistem care cuprinde pedale și lanțuri.
16.15.002 Bara superioară a tandemului și oricare dintre barele adiționale de
întărire pot fi ajustate astfel încât să se adapteze la dimensiunile morfologice ale
bicicliștilor.
16.15.003 Sportivii nevăzători sau cu deficienţe de vedere trebuie să se
conformeze regulilor 1.3.012, 1.3.013 şi 1.3.023 în ceea ce priveşte poziţia lor
pe bicicletă.
(articol introdus la data de 01.02.11).
Capitolul XVI. Triciclul
16.16.001 Definiție - Triciclul este un vehicul cu trei roți de diametru egal. Roata
din față, sau roțile din față, trebuie să fie direcționabile; Roata din spate sau
roțile din spate trebuie să fie acționate printr-un sistem care cuprinde pedale și
lanț.
16.16.002 Bicicletele cu pedalare din poziția culcat nu sunt admise în
competițiile de paraciclism UCI.
(text modificat la data de 26.06.07).
16.16.003 Un triciclu cu două roți în partea din spate trebuie să corespundă
standardelor de construcție și de măsurători ale UCI pentru biciclete, inclusiv
brațul inferior al sistemului de pedalare, bara de la șa și șaua cu excepția
triunghiului din spate.

UCI

CYCLING REGULATIONS

16.16.004 Un triciclu care are două roți de direcție în față trebuie să
corespundă standardelor de construcție și de măsurători ale UCI pentru
biciclete, acest lucru fiind valabil și pentru triunghiul din spate.
16.16.005 Roţile triciclului pot varia în diametru între 70 cm maxim și 55 cm
minim, incluzând anvelopele, folosind componente de bicicletă convenţionale.
Atașamentele modificate ale butucului pot fi folosite dacă acest lucru este
necesar. Lăţimea roților duble ale triciclului pot varia între maxim 85 cm și
minim 60 cm, măsurată de la centrul fiecărei anvelope în punctul în care
acestea ating solul.
16.16.006 În cazul în care axul triciclului cu două roți în partea din spate nu are
un dispozitiv diferențial, trebuie acționată numai o roată, din cauza vitezelor
diferite ale roților în curbe.
16.16.007 Un triciclu nu trebuie să măsoare mai mult de 200 cm în lungime și 95
cm lățime în total.
16.16.008 Pentru a facilita urcarea concurentului pe triciclu, bara superioară a
acestuia poate fi ușor înclinată spre spate, aceasta putând să fie cel mult
paralelă cu bara de jos.
16.16.009 Cele două roţi ale unui triciclu pot fi decalate cu cel mult 10 cm pe
ambele părți laterale ale unei linii centrale care trece prin roata singulară şi bara
de cadru.
16.16.010 În cursele de șosea, triciclurile cu două roți pe partea din spate
trebuie să fie prevăzute cu o bară de siguranţă pentru a împiedica intrarea roții
din față a altui triciclu care vine din spate în spațiul dintre cele 2 roți dorsale ale
triciclului. Bara de siguranţă trebuie bine fixată astfel încât să nu prezinte nici un
risc de a se mișca sau deplasa pe durata competiției. Este recomandabil ca
distanța dintre sol la centrul barei de siguranţă să fie egală cu distanţa de la
pământ la centrul butucului roților atunci când anvelopele sunt umflate la
presiunea utilizată în competiție.
(text modificat la data de 1.01.09; 1.01.10).
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Capitolul XVII. Bicicleta acționată de mână (handcycle)
16.17.001 Definitie - Bicicleta acționată de mână este un vehicul cu propulsare
cu brațul (AP), cu părți ale brațului (ATP) sau cu poziție joasă (HK), vehicul cu trei
roți cu un cadru deschis al sistemului de bare, care respectă cerințele generale
UCI de construcție a bicicletelor, cu excepția că tuburile cadrului de șasiu nu
trebuie să fie drepte iar pentru scaun sau pentru construcția sistemului de
angrenare, diametrul barei de cadru poate să depășească dimensiunile maxime
prevăzute de regulamentul general al UCI.
Roata singulară poate avea diametrul diferit față de roțile duble. Roata din față
sau roțile din fată sunt direcționabile; roata singulară, fie că este vorba de cea
din față sau cea din spate, trebuie manevrată printr-un sistem care cuprinde
mânere și un lant.
Este necesar ca bicicleta de mână trebuie să fie propulsată independent, printrun sistem de lanțuri și sisteme convenţionale de bicicletă pentru acționarea
mișcării, brațe de manivelă, lanțuri de roată, lanțuri şi angrenaje, cu pedale de
mână care înlocuiesc pedalele tradiționale. Acest tip de bicicletă este propulsat
prin forța mâinilor, a brațelor și, în principal prin partea de superioară a
corpului.
(text modificat la data de 1.02.09; 1.07.10).
16.17.002 În pozitia ușor înclinat pe spate, sportivul trebuie să aibă o vizibilitate
foarte bună. Astfel, linia orizontală a privirii sale trebuie să fie mai sus decât
cutia sistemului de transmisie/sistemul de transmisie, atunci când el stă cu
mâinile pe ghidon și se mișcă cu forță înainte, iar vârfurile umerilor trebuie să
fie în contact cu spătarul, iar capul în contact cu tetiera, când este cazul. Este de
asemenea permis un ham pentru corp cu înlăturare rapidă.
Măsurarea se va face după cum urmează; din poziţia descrisă mai sus, distanța
va fi măsurată de la sol la mijlocul ochilor sportivului aşezat şi comparată cu
distanța dintre sol și centrul carcasei sistemului de transmisie al bicicletei
(pedalier, pinioane și schimbătorul de viteze)/sistemul de transmisie. Distanța
de la ochi la sol trebuie să fie cel puțin egală cu sau mai mare decât distanţa
dintre centrul carcasei cu sistemului de transmisie și sol.
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(text modificat la data de 1.01.04; 1.02.09).
16.17.003 Pentru cursele de contratimp individual desfășurate pe șosea,
bicicleta de mână înclinată pe spate trebuie să aibă o oglindă fixată fie pe cască
sau în orice punct din partea frontală a bicicletei pentru ca aceasta să asigure
vizibilitate către partea din spate.
(text modificat la data de 1.02.09; 1.02.11).
16.17.004 În poziția de înclinare pe spate, picioarele și labele picioarelor ale
sportivului trebuie să fie susținute și protejate de suprafața solului.
(articol introdus la 1.02.09).
16.17.005 Este ideal ca, pe cât posibil, să nu fie făcute ajustări ale
echipamentului pe durata cursei. Toate modificările se vor face înainte de
pornirea în cursă.
(articol introdus la 1.02.09).
16.17.006 [articol abrogat la data de 1.02.09].
16.17.007 Roțile bicicletei acționate de mână pot să varieze de la minim
(ETRTO) 406 mm la maxim 622 mm. Pot fi utilizate atașamente modificate ale
butucului dacă acest lucru este necesar. Lățimea roților duble ale bicicletei de
mână pot varia între minim 55 cm și 70 cm maxim, măsurați de la centrul
fiecărei anvelope acolo unde acestea ating solul.
(text modificat la data de 1.01.04; 1.02.09).
16.17.008 Roțile-disc sunt admise la bicicletele de mână doar în competițiile cu
start în masă.
(articol introdus la data de 1.02.09).
16.17.009 Bicicleta acționată de mână nu trebuie să depășească lungimea de
250 cm. Lățimea maximă a acesteia va fi de 70 cm în total.
(text modificat la data de 1.01.04; 1.02.09).
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16.17.010 Schimbătorul de viteze trebuie să fie plasat pe una dintre capetele
mânerului de ghidon, excepție făcând H1, care pot amplasa schimbătorul de
viteze pe una dintre părțile laterale ale corpului pentru a schimba vitezele
folosindu-și brațul.
(text modificat la data de 1.02.09; 1.01.10).
16.17.011 Inelul celui mai mare lanț trebuie să aibă o siguranță fixată astfel
încât să protejeze sportivul. Această protecție trebuie să fie făcută din materiale
solide adecvate și să acopere în totalitate inelul pe jumătate din circumferința
sa (180°) care se află în apropierea sportivului.
(text modificat la data de 1.01.04; 1.01.10).
16.17.012 Dimensiunea maximă a tubului de cadru este 80 mm, indiferent de
materialul din care este făcut tubul sau de profilul acestuia. Orice șuruburi cu
înfiletare sau cu striații paralele, introduse la îmbinările dintre tuburi vor fi
folosite numai pentru întărirea structurii. Dispozitivele nefuncționale sau
aerodinamice nu sunt permise.
(articol introsus la data de 1.01.04).
16.17.013 Platformele statice pentru odihna picioarelor trebuie să fie neapărat
prevăzute cu mijloace de siguranță care să poată proteja partea inferioară a
picioarelor de părțile bicicletei aflate în mișcare. Cicliștii care rulează pe biciclete
acționate de mână trebuie să poarte încălțări sau protecții pentru picior care să
le acopere suficient laba piciorului, ca măsură de siguranță, ori, dacă bicicleta
acționată de mână are un locaș/structură care permite piciorului să se
odihnească fără a exista riscul ca piciorul să alunece afară din aceasta. În acest
caz, sportivii trebuie să poarte cel puțin șosete. În toate situațiile, laba piciorului
trebuie să fie fixată de pedală cu un dispozitiv care să nu permită ca aceasta să
alunece afară din locașul de odihnă.
(text modificat la data de 1.01.04; 1.02.09).
16.17.014 În cursele desfășurate pe șosea este absolut obligatoriu ca bicicleta
acționată de mână cu două roți pe partea din spate să fie prevăzută cu o bară
de siguranţă pentru a împiedica roata din faţă de a bicicletei următoare să
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pătrundă între cele două roți din spate . Bara de siguranță nu poate să
depășească lățimea fiecărei anvelope a roților din spate şi barele sunt sudate
sau conectate. Bara de siguranță trebuie să fie montată la 15 mm (+/- 2 mm) în
spatele roților. Aceasta trebuie să fie un tub circular (de cel puţin 18 mm în
diametru) făcut din materiale solide adecvate. Ambele capete ale tubului
trebuie să fie conectate adecvat. Distanţa dintre sol şi axul barei trebuie să fie
280 mm (+/-10 mm). Structura şi asamblarea barei de siguranţă trebuie să
garanteze că șocurile normale, care survin în timpul unei curse, nu pot afecta
funcţionarea în condiţii de siguranţă a barei. (Vezi diagrama).
(text modificat la data de 1.01.04; 1.02.09).

CAPITOLUL XVIII. Clasamentul individual la paraciclism
(capitol modificat la data de 1.02.09)
16.18.001 UCI a creat un clasament anual de concurenți pentru fiecare clasă
sportivă și gen, la șosea si pistă. Aceste clasamente individuale țin seama de
următoarele evenimente:



Pista: proba de un kilometru/500 m, sprint și urmărire individuală,
scratch;
Șosea: contratimp și fond
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Acest clasament este denumit «Clasamentul individual de paraciclism pe clasa
sportivă al UCI » și este proprietatea exclusivă a UCI.
(text modificat la data de 1.01.11; 1.10.11; 1.10.13).
16.18.002 UCI a stabilit un clasament care cuprinde un număr de competiții
desemnate în fiecare an de către Comitetul Director al UCI.
16.18.003 Clasamentul pentru fiecare clasă sportivă trebuie să fie stabilit în
funcție de numărul de puncte obținute de către concurenții participanți la
competițiile din calendarul internațional, după următoarele criterii:





Un sportiv are dreptul să acumuleze puncte C1 pe un singur continent,
cel pe care el a acumulat cel mai multe puncte;
ȘOSEA: Numai primele trei cele mai bune rezultate de la competiții
diferite (clasament general sau o cursă identificată (1)) se cumulează în
Clasamentul Individual de Paraciclism al UCI pe clasa sportivă.
TRASEU: Numai primele două cele mai bune rezultate (în cursele
individuale, i.e. kilometri/500 m, cursele individuale de confruntare
directă , cursele cronometrate sau cele de tandem sprint) se cumulează
în Clasamentul Individual de Paraciclism al UCI pe Clasa Sportivă.

Cursele de paraciclism C2:
Cursele de paraciclism C2 nu vor acorda niciun punct în clasament, însă vor fi
identificate în calendar pentru a acorda națiunilor ocazii de competiție.
Clasamentul UCI de paraciclism individual se reface la data de 1 ianuarie în
fiecare an.
(text modificat la data de 1.01.10; 1.02.11; 1.10.11; 1.10.13).
16.18.004 Numărul de puncte care pot fi obținute în cadrul fiecărei competiții
individuale se fixează după următorul tabel:
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Locul
Campionatele Cupa Mondială
Mondiale și
Jocurile
Paralimpice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60
52
44
36
32
28
24
20
16
12

30
26
22
18
16
14
12
10
8
6

C1

C2

15
13
11
9
8
7
6
5
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16.18.005 Pentru fiecare competiție C1, punctele de clasament UCI se acordă
fie prin competiție (finală) fie prin curse individuale, conform art. 16.18.003.
Pentru competițiile de tip turneu, punctele de clasare UCI se acordă conform
clasării în funcție de clasarea în competiția generală. În lipsa unui clasament
general, punctele trebuie să fie clar identificate în funcție de programul
competiției. Dacă niciuna dintre situațiile de mai sus nu se aplică, punctele nu se
acordă.
(text modificat la data de 1.02.11; 1.02.12).
16.18.006 Situațiile de egalitate de puncte între concurenți se rezolvă prin
numărarea celui mai mare număr de clasări pe locul 1, pe locul 2, etc în
clasamentul curselor din anul respectiv, prin luarea în considerare a competiției
care a dat cel mai mare număr de puncte, până la cursele C1.
16.18.007 Federaţiilor naţionale şi organizatorilor li se solicită ca, imediat după
sfârşitul cursei, să transmită prin fax sau e-mail, la sediul UCI lista de participanți
înscriși la start şi rezultatele complete. Pentru cursele de etapă şi pentru
campionatele cu curse multiple, această informaţie este transmisă în termen de
48 de ore de la sfârșitul ultimei etape sau campionat.
Federaţia Naţională de organizatori de competiții trebuie ca, tot în termen de
48 de ore de la decizia finală, să comunice descalificarea concurentului la sediul
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UCI. Ca o practică generală, toate federațiile naționale comunică orice
evenimente sau decizii care ar putea duce la o modificare de punctaj obţinute
de un concurent.
Dacă informația de acest tip nu este transmisă conform indicațiilor de mai sus,
UCI poate să anuleze cursa respectivă sau să o excludă din calendar, pe lângă
celelalte penalizări prevăzute prin regulament.
(text modificat la data de 26.06.07; 1.02.08).
16.18.008 Clasamentul individual în cursele de paraciclism desfășurate pe
șosea sau pistă vor fi organizate cel puțin o dată pe lună atunci când se
desfășoară o competiție.
Dacă este necesar, clasamentul următoarelor luni se va ajusta.
(text modificat la data de 26.06.07; 1.02.09).
16.18.009 În cazul în care un concurent este descalificat pentru orice motiv
(inclusiv din cauza unei modificări a clasamentului ), concurentul descalificat își
pierde punctele iar locul său este luat următorul concurent clasat, pentru ca
toate locurile să fie permanent ocupate. În cazul în care descalificarea survine
ulterior publicării rezultatelor şi clasamentului, modificările vor fi înscrise la
următoarea publicare. Aceeaşi procedură se aplică, de asemenea, la fiecare
etapă în cazul curselor de etapă.
(articol introdus la data de 1.01.10).
16.18.010 Descalificarea unui sportiv din cauza unui test pozitiv de dopaj va
invalida rezultatele acestuia, îl va elimina din clasament iar acesta își va pierde
toate premiile, punctele și medaliile.
(articol introdus la data de 1.01.10).
16.18.011 În cazul comasării claselor sportive, rezultatele vor fi prezentate ca
grupă (clasele comasate) pentru a reflecta modul în care s-a desfășurat cursa.
Cu toate acestea, punctele vor fi distribuite pe fiecare clasă de sport în parte şi
fiecare clasă de sportivi trebuie să se reflecte în rezultate.
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(articol introdus la data de 1.01.10).
Capitolul XIX. Clasamentul pe națiuni la competițiile de paraciclism
(capitol modificat la data de 1.02.09).
16.19.001 UCI a stabilit reguli de clasament pe națiuni atât pentru traseele
rutiere cât și pentru cele pe drumuri neasfaltate.
Clasamentul pe națiuni este elaborat pe baza punctelor obţinute de către cel
mai bun atlet al fiecărei naţiuni participante în calendarul competițiilor
internaţionale în conformitate cu articolul 16.18.003, pentru fiecare competiție,
clasă sportivă și sex.
Statutul din clasament al sportivilor luat în considerare pentru întocmirea
clasamentului pe națiuni trebuie să fie revizuit (R) sau confirmat (C).
Punctele acumulate în Campionatele Naționale sunt, de asemenea, luate în
considerare pentru stabilirea clasamentului pe națiuni.
Acest clasament poartă denumirea de «Clasament al UCI de Paraciclism pe
Națiuni».
(text modificat la data de 1.07.10; 1.10.13).
Campionatele naționale
16.19.002 Punctele acumulate în clasamentul pe națiuni de la campionatele
naționale se vor acorda conform următoarelor criterii:
Se acordă zece (10) puncte pe națiuni, pe clasele sportive (C5, C4,...) și pe
categorii de sex, reprezentate la campionatele naționale (pe șosea și pista),
independent de numărul de evenimente la care participă sportivii din cadrul
clasei sportive.
UCI este deținătorul exclusiv.
(text modificat la data de 1.01.10).
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16.19.003 Clasamentul de paraciclism pe națiuni pentru șosea și pistă se va
finaliza pe 31 decembrie în fiecare an.
Dacă este necesar, clasamentul pe națiuni va fi corectat.
16.19.004 Punctele pentru competițiile pe echipă se acordă pe națiuni după
cum urmează:



Clasamentele competițiilor la masculin și feminin se fac separat;
Pentru echipele mixte (masculin și feminin) fiecare atlet conferă națiunii
pentru care concurează o treime din punctele disponibile fie în cadrul
clasamentului la masculin fie în cel la feminin (ex.: o echipă mixtă care
câștigă o rundă la campionatul mondial și este compusă din 2 bărbati și
o femeie conferă 20 de puncte în clasamentul echipei de masculin și 10
puncte clasamentului pe echipe la feminin);
În cazul echipelor compuse (națiuni diferite reprezentate), fiecare
sportiv conferă națiunii lui/ei o treime din punctele din clasamentul pe
națiuni din competițiile pe echipe (ex.: echipa compusă care câștigă o
rundă la campionatul mondial și este compus din doi sportivi care
reprezintă Națiunea A și unul reprezentând Națiunea B contribuie cu 20
de puncte la clasamentul Națiunii A și cu 10 puncte la clasamentul
Națiunii B);



O echipă poate fi atât mixtă, cât și compusă;
Când există mai mult de o echipă înscrisă dintr-o națiune, sau atunci când mai
multi reprezentanți din această națiune sunt înscriși în echipe compuse, numai
cea mai bună dintre aceste echipe contează pentru clasamentul pe națiuni.
Locul
1
2
3
4
5
6
7

Campionatele Mondiale și Jocurile Cupa Mondială
Paralimpice
60
30
52
26
44
22
36
18
32
16
28
14
24
12

C1

C2

15
13
11
9
8
7
6

0
0
0
0
0
0
0
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20
16
12

10
8
6

5
4
3

0
0
0

(text modificat la data de 1.01.11; 1.10.13).
Capitolul XX. Cupa Mondială la paraciclism
(capitol modificat la data de 1.02.09).
16.20.001 Uniunea Internațională de Ciclism a creat «Cupa Mondială la Para
ciclism de traseu rutier și traseu neasfaltat» cuprinzând un clasament individual
general bazate pe o serie de competiții programate anual de Comitetul Director
al UCI.
(Text modificat la data de 1.01.10).
16.20.002 Cupa Mondială de paraciclism este în mod exclusiv proprietatea UCI.
16.20.003 Competițiile selectate la cupa mondială de paraciclism sunt
următoarele:
Șosea:


Cursă pe șosea – toate diviziile



Urmărire individuală – toate diviziile



Ștafetă – divizia H

Pistă:


1 Kilometru/500 m – diviziile B & C



Probă de urmărire – diviziile B & C



Sprint pe echipe– divizia C



Sprint – divizia B



Scratch – divizia C
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(text modificat la data de 1.01.10; 1.01.11; 1.10.13).
Participarea
16.20.004 Competițiile de selecție pentru naționale, echipe sau individuale
trebuie să țină seama de recomandarea Federației Naționale de Ciclism afiliată.
16.20.005 Pentru cursele pe șosea, numărul maxim de participanţi pe naţiunii
este de şase, pentru cursele pe șosea și de trei pentru cele contratimp în
calificări pentru fiecare categorie sportivă.
Pentru cursele pe pistă, numărul maxim de participanţi pe naţiuni este de trei
pentru fiecare specialitate din fiecare categorie sportivă.
În toate competițiile de cupă mondială în para-ciclism, naţiunea câștigătoare a
Cupei Mondiale din anul precedent are dreptul la un loc suplimentar care să fie
atribuit câștigătorului cupei mondiale din anul precedent. Dacă acest sportiv nu
poate participa, această poziție nu se adaugă la cota de clasament a națiunii.
(text modificat la data de 1.01.10; 1.10.11; 1.10.13).
16.20.006 Federațiile Naționale confirmă participarea prin intermediul unui
formular de înscriere pe care îl trimite cu cel mult trei săptămâni înainte de
prima cursă a Cupei Mondiale. În momentul înscrierii, pot fi adăugați maximum
şase înlocuitori în echipă pentru toate clasele combinate. În această confirmare
de participare se menționează numărul de persoane care alcătuiesc fiecare
delegaţie, înregistrarea sportivilor în fiecare cursă, precum şi clasa lor sportivă,
locul de cazare pe durata competiției, coordonatele complete ale echipei
responsabile şi ora de sosire a fiecărui concurent.
După termenul limită de înscriere (3 săptămâni înainte de Cupa Mondială), se
pot accepta înscrieri cu întârziere, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de
începerea concursului şi numai în cazuri excepţionale. În caz de înscriere cu
întârziere, se percepe o taxa de întârziere de CHF 100/zi pentru fiecare
concurent. După acest termen limită, nu se mai acceptă înscrieri.
Concurenții de la start trebuie confirmați pentru fiecare clasă sportivă în timpul
anunțului oficial așa cum este prevăzut în programul tehnic al competiției.
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Numai un singur reprezentant al fiecărei Federaţii Naţionale poate confirma
locurile la start pentru pentru toţi concurentii din acea naţiune, indiferent dacă
aceștia participă pentru reprezentarea echipei naţionale sau la individual sau
pentru orice altă echipă cu recomandarea federaţiei naţionale.
Modificările de ultim moment pot fi făcute numai prezentând certificatul
medical cu 24 de ore înaintea start-ului.
(text modificat la data de 1.02.11; 1.10.11; 1.10.12; 1.10.13).
Ordinea la start pentru cursele pe șosea la Cupa Mondială
16.20.007 UCI poate decide să alinieze la start mai multe clase sportive sau
categorii de vârstă pentru a porni în același timp/ grup.
Fiecare clasa sportivă, categorie de vârstă sau grup astfel constituit trebuie să
înceapă cu un decalaj de timp de minim două minute pentru a evita
amestecarea grupurilor.
Concurenții trebuie chemați la linia de start în funcție de clasa sportivă,
categoria de vârstă sau grup, în ordinea următoare:
1. Liderul de clasament de Cupă Mondială, sau, pentru prima competiție de
Cupă Mondială a sezonului, câștigătorul Cupei Mondiale din sezonul anterior;
2. Campionul Mondial la șosea sau, în anul ulterior Jocurilor Paralimpice,
campionul Jocurilor Paralimpice;
3. Primii cinci sportivi, în funcţie de ordinea clasificării în cel mai recent publicat
clasament general al Cupei Mondiale, respectiv primii cinci sportivi din
clasamentul general al anului precedent din Cupele Mondiale.
Concurenții care au nevoie de asistență la start trebuie să se plaseze lângă
bariere pentru a ușura pornirea celorlalți concurenți în competiție.
(articol introdus la data de 1.10.11; text modificat la data de 1.10.12).
Ordinea de start în calificările pentru Cupele Mondiale
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16.20.008 UCI poate decide să pună la start mai multe clase sportive sau
categorii de vârstă într-un singur grup.
Ordinea de plecare pe clase sportive în calificări sunt stabilite astfel încât să se
reducă posibilitatea unor sportivi dintr-o clasă sportivă să treacă de trece
sportivii din altă clasă sportivă (adică: C5--C4 C3, etc).
În cadrul fiecărei clase sportive, categorii de vârstă sau grupă, ordinea pornirii în
cursă se determină după cum urmează:
În prima rundă:
1. Ordinea inversă a celui mai recent clasament UCI publicat;
2. Deținătorul titlului de Campion Mondial sau, în anul următor Jocurilor
Paralimpice, deținătorului de titlu mondial pentru paralimpici;
3. Câștigătorul cupei mondiale din anul anterior.
A doua rundă:
1. Ordinea inversă a clasamentului general al UCI;
2. Ordinea inversă a clasamentului general de Cupă Mondială;
3. Detinătorul titlului de Campion Mondial sau, în anul următor Jocurilor
Paralimpice, deținătorului de titlu mondial pentru paralimpici;
4. Câștigătorul cupei mondiale din anul anterior.
În toate cazurile, comisarii pot schimba această ordine pentru clasele sportive
T1-2 și pentru divizia H în cazul în care cursa este prea strânsă. În acest caz
special, ordinea la linia de pornire a sportivilor va începe de la cei mai rapizi
concurenți și se va încheia cu cei mai lenți astfel încât să se evite problemele pe
care le-ar putea avea concurenții care se depășesc reciproc în timpul cursei.
(articol introdus la data de 1.10.11; text modificat la data de 1.10.12).
16.20.009 [Articol abrogat la 1.01.10].
16.20.010 [Articol abrogat la on 1.02.11].
16.20.011 [Articol abrogat la 1.02.11].
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16.20.012 [Articol abrogat la 1.02.11].
16.20.013 [Articol abrogat la 1.02.11].
16.20.014 [Articol abrogat la 1.02.11].
Premii
16.20.015 [Articol abrogat la 1.01.10].
16.20.016 [Articol abrogat la 1.01.10].
16.20.017 Conform articolului 16.1.006, primii trei concurenți clasați în fiecare
cursă vor primi de la organizatori câte o medalie, respectiv, medalia de aur
(locul 1), o medalie de argint (locul 2) și o medalie de bronz (locul 3).
(text modificat la data de 1.07.11; 1.10.12).
Clasamentul Individiual
16.20.018 La încheierea fiecărei curse individuale, punctele sunt acordate
pentru primii zece concurenți clasați conform articolului 16.18.004 pentru
clasamentul de paraciclism al curselor pe trasee rutiere sau cele în afara
drumului asfaltat la Cupa Mondială.
(text modificat la 1.10.13).
Clasamentul pe echipe (echipe ștafetă și sprint pe echipă)
16.20.018 -bis La finalul fiecărei runde de Cupă Mondială, primii zece clasați vor
primi numărul de puncte stabilit în tabelul de la articolul 16.19.004 pentru
clasamentul pe echipe în cursele de paraciclism pe șosea.
Echipele compuse nu sunt luate în considerare în clasamentul la paraciclism pe
echipe la Cupele Mondiale.
Pentru Clasamentul pe echipe la Cupele Mondiale de Paraciclism - șosea, atunci
când o naţiune are mai mult de o echipă înscrisă, toate echipele sale sunt luate
în considerare în conformitate cu ordinea lor de trecere a liniei de sosire. În
runda a doua a Cupei Mondiale, echipe sunt luate în considerare de asemenea
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în funcție de ordinea de trecere a liniei de sosire, indiferent de concurenții care
alcătuiesc echipa (și aşa mai departe pentru următoarele runde).
Comentariu: cu alte cuvinte, pentru a elabora clasamentul pe echipe la Cupa
Mondială, echipa națională plasată pe cea mai înaltă poziție (indiferent de
concurenții cuprinși, care se pot schimba de la o rundă la alta) contribuie cu
numărul de puncte corespunzător în clasament pentru acea naţiune.
Echipa clasată pe locul al doilea pe națiuni, indiferent de componența sa, nu
adaugă puncte în clasamentul general, dar păstrează locul său în clasamentul
pentru runda Cupei Mondiale.
Acelaşi lucru se aplică la echipa de pe locul 3 pe naţiuni.
(articol introdus la 1.10.13).
16.20.019 Clasamentul Cupei Mondiale la Traseu Rutier Para-ciclism rutier şi
pista la Para-ciclism pe clasa sportivă şi gen se publică în saptămâna următoare
fiecărui eveniment.
La încheierea fiecărei competiții, locul concurenților aflați la egalitate în
clasamentul general va fi decis de cel mai mare număr clasări pe locul 1, locul 2,
etc., luând în considerare numai locuri la care s-au atribuit puncte.
În cazul în care aceștia se află tot la egalitate, poziționarea cea mai bună din cea
mai recentă competiție va servi la departajare.
(text modificat la data de 1.01.10).
16.20.020 UCI acordă un trofeu de cîștigător al Cupei Mondiale concurentului
câștigător din clasamentul Cupei Mondiale individuale pentru fiecare naţiune,
clasa sportivă şi liderului de clasament TR şi TS. Trofeul este acordat numai în
cazul în care cel puţin doi concurenti, sau două naţiuni, au marcat puncte în
clasamentul general final.
(text modificat la data de 1.01.10; 1.07.11; 1.10.11; 1.10.13).
16.20.021 UCI acordă un tricou de campion mondial la sfârșitul fiecărei etape de
Cupă Mondială liderului clasamentului general provizoriu pentru fiecare clasă
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sportivă (cursele individuale pe șosea și la urmărire individuală, combinate la
calificări). Tricoul campionului se acordă numai dacă au existat doi sportivi care
au obținut puncte în clasamentul general.
Liderul clasamentului mondial trebuie să poarte tricoul de lider la fiecare
competiție sau eveniment cu excepția competiției de deschidere.
Ambii sportivi din tandem cu concurentul cu deficiențe de vedere care conduce
o cursă de etapă de Cupă Mondială trebuie să poarte tricoul de lider, chiar
ulterior se schimbă pilotul tandemului.
(articol introdus la data de 1.02.11; text modificat la data de 1.07.11; 1.02.12;
1.10.12).
16.20.021 - bis La sfârşitul fiecărei runde a Cupei Mondiale, UCI acordă
banderole de braț liderului Cupei Mondiale şi șepci naţiunii câștigătoare în
clasamentul provizoriu TR şi TS.
Cea mai bună echipă a unei națiuni într-o rundă individuală a Cupei Mondiale
reprezintă națiunea pe podium.
Benzile de braț și șepcile pentru lideri de Cupă Mondială TR și TS sunt acordate
numai dacă cel puțin două națiuni au obținut puncte în clasament.
Este obligatorie purtarea bandei pe braț în timpul competițiilor, cu excepția
competiției de deschidere, iar pălăria trebuie să fie purtată la ceremoniile de
decernare a premiilor și în timpul altor evenimente.
(articol modificat la data de 1.10.11; 1.10.13).
16.20.022 Culorile tricoului de campion sunt stabilite de către UCI.
(articol introdus la data de 1.02.11).
16.20.023 Concurenților li se permite să își pună propriile logo-uri de reclamă
pe tricoul de campion cu conditia să respecte următoarele:



este permis un număr maxim de 4 logo-uri de reclamă
pe partea din față a tricoului: pe o suprafață de maxim 300 cm2
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pe partea din spate a tricoului: pe o suprafață de maxim 300 cm2
pe umeri: un singur logo de 5 cm per 7 cm
pe părțile laterale ale tricoului: o singură linie cu lățimea de maxim 9 cm
și 15 cm înălțime

Elementele de design ale bluzei primite la ceremonia oficială trebuie respectate.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați broșura de pagina web
UCI.
(articol introdus la data de 1.02.11).
Capitolul XXI. Sistemul de calificare la campionatele mondiale
Vezi partea IX: Regulamentul UCI al Campionatelor Mondiale, articolele 9.2.001
și următoarele (Comentarii generale) și 9.2.025 și următoarele (Paraciclism).
Capitolul XXII. Notele de ordin tehnic în paraciclism
16.23.001 Toate observațiile tehnice au aceeași putere ca regulamentele UCI.
Notele tehnice sunt supuse revizuirii continue de către comitetul director al UCI,
astfel încât acestea să reflecte evoluția tehnologică în lumea ciclismului și, de
asemenea, modificările regulamentelor UCI.
(text modificat la data de 26.06.07).

