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MEMORANDUM 

CZĘŚĆ 15 – ROWER DLA WSZYSTKICH 

Zmiany regulaminu obowiązujące od 01.01.2022 r. 

Rozdział III Gravel 

( tłumaczenie Radosław Winiecki – w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał ) 

§ 1 Postanowienie ogólne 

15.3.001 Dyscyplina Gravel to forma kolarstwa, która łączy w sobie elementy dyscyplin 

zarówno szosowych, jak i górskich, polegająca głównie na pokonywaniu 

dystansów po drogach nieutwardzonych.   

15.3.001 bis   Ponieważ wyścigi szutrowe łączą elementy dyscyplin szosowych i górskich, 

niektóre ogólne przepisy Regulaminu UCI tych dwóch dyscyplin mogą mieć 

zastosowanie w  odniesieniu do organizacji imprez szutrowych. Szczegółowe 

przepisy regulujące dyscyplinę Gravel są wymienione w niniejszym rozdziale III. 

Wydarzenia 

15.3.002 Zawody szutrowe są zawodami masowymi ze startem masowym (lub w falach 

z przerwami między grupami startowymi) z pełnym pomiarem czasu dla 

wszystkich uczestników i podziałem wyników na grupy wiekowe i płeć. 

Imprezy szutrowe mogą być jednodniowymi imprezami rowerowymi lub 

kilkudniowymi imprezami rowerowymi. 

Trasy żwirowe powinny mieć następującą charakterystykę przebiegu: 

- Wyścigi szutrowe są rozgrywane na wszelkiego rodzaju nieutwardzonych 

drogach, takich jak szutry, leśne drogi pożarowe, drogi rolnicze i ścieżki oraz 

kostka brukowa. 

- Drogi o nawierzchni asfaltowej nie powinny przekraczać 20% (dwadzieścia 

procent) dystansu wyścigu. 

- Trasa powinna unikać trawy i łąk. 

- Odcinki jednotorowe powinny być ograniczone do minimum i być włączane do 

trasy tylko tam, gdzie jest to wymagane do połączenia innych odcinków i tylko 

tam, gdzie dostępna jest alternatywna trasa dla pojazdów o kluczowym 

znaczeniu (np. usług medycznych). 

 Uprawnienia i kategorie wiekowe 

15.3.003 Zawody szutrowe są otwarte dla każdego, kto ukończył 19 lat i posiada ważną 

licencję. Organizatorzy wyścigu mają swobodę w ustalaniu kategorii 

wiekowych. 
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MEMORANDUM 

01.10.2021 

Odległości zawodów i kolejność startu 

15.3.004 Dystans trasy powinien wynosić co najmniej 50 km i maksymalnie 200 km, z 

uwzględnieniem stopnia trudności trasy i przewyższeń. Organizatorzy wyścigów 

mogą zaproponować krótszy dystans dla starszych kategorii wiekowych. Dla 

każdej kategorii wiekowej może być wyznaczony tylko jeden oficjalny dystans 

podczas jednej imprezy. 

 Mężczyźni i kobiety muszą mieć osobny start i być traktowani jako osobne 

wyścigi. Zabroniona jest zmowa lub jakakolwiek pomoc (stymulacja, karmienie, 

pomoc mechaniczna itp.) pomiędzy zawodnikami w oddzielnych wyścigach. 

Materiał i wyposażenie 

 

15.3.005 Dozwolony jest każdy rodzaj roweru. Rowery elektryczne są niedozwolone. 

Kierownice mogą mieć dowolny kształt, ale muszą być jednoczęściowe i nie 

mogą być wyposażone w żadne przedłużenia (kierownica triathlonowa i inne 

systemy przedłużania kierownicy są zabronione). 

Obowiązkowe jest noszenie kasku z twardą skorupą. 

Strefy żywienia i pomocy technicznej 

15.3.006 Żywienie i pomoc techniczna powinny być dostępne wyłącznie w wyznaczonych 

strefach (strefy żywienia i pomocy technicznej). 

Strefy żywienia i pomocy technicznej powinny być dostępne co najmniej co 25 

km. 

 Zachowanie uczestników 

15.3.007 Każdy uczestnik musi przestrzegać wszystkich przepisów regulaminu UCI i 

przewodnika zawodów. Każdy uczestnik musi stosować się do poleceń 

organizacji i wyznaczonych komisarzy/oficjałów oraz zgodzić się na ewentualne 

kary, które mogą być zastosowane. 

 Bez uszczerbku dla zasad postępowania określonych w artykułach od 1.2.079 

do 1.2.082 Regulaminu UCI, każdy uczestnik zgadza się, że zasady fair-play i 

szacunek są podstawowymi wartościami i zobowiązuje się do przestrzegania 

tych podstawowych zasad podczas udziału w zawodach szutrowych. 
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Wykroczenia związane z incydentami podczas wyścigu i kary 

 

15.3.008 Bez uszczerbku dla Części 12 Regulaminu UCI, naruszenia związane z 

incydentami w wyścigu oraz nieprzestrzeganie Regulaminu UCI lub zasad 

zawodów określonych w przewodniku zawodów mogą skutkować nałożeniem 

na uczestnika kar czasowych, ostrzeżeniem lub dyskwalifikacją z zawodów. Kary 

będą ustalane i nakładane przez wyznaczonych komisarzy/oficjałów. 

 

Rozdział VI ŚWIATOWE SERIE UCI GRAVEL I MISTRZOSTWA ŚWIATA UCI GRAVEL 

§ 1 Przepisy ogólne 

15.6.001 UCI Gravel World Series i UCI Gravel World Championships oraz wszelkie 

związane z nimi  prawa są wyłączną własnością UCI. 

15.6.001bis Uczestnictwo w UCI Gravel World Series i UCI Gravel World Championships jest 

otwarte dla posiadaczy licencji Cycling for all, Masters i Elite. 

Wydarzenia 

15.6.02 UCI Gravel Worls Series składa się z kolarstwa indywidualnego dla wszystkich 

zawodów w kolarstwie szutrowym. 

Zawody UCI Gravel World Series są zawodami masowymi ze startem masowym 

(lub falowym z przerwami między grupami startowymi) z pełnym pomiarem 

czasu dla wszystkich uczestników i wynikami w podziale na grupy wiekowe i 

płeć. 

Zawody UCI Gravel World Series powinny mieć następującą charakterystykę 

trasy: 

- Wyścigi szutrowe są rozgrywane na wszelkiego rodzaju 

nieutwardzonych drogach, takich jak szutry, leśne drogi pożarowe, drogi 

rolnicze i ścieżki oraz kostka brukowa. 

- Drogi o nawierzchni asfaltowej nie powinny zajmować więcej niż 20% 

(dwadzieścia procent) dystansu wyścigu. 

- Trasa powinna unikać trawy i łąk. 

- Odcinki singletrack (odcinki jednotorowe ) powinny być ograniczone 

do minimum i włączane do trasy tylko wtedy, gdy jest to konieczne do 

połączenia innych odcinków i tylko wtedy, gdy dostępna jest 

alternatywna trasa dla niezbędnych pojazdów (np. służb medycznych). 

- UCI Gravel World Championships to ostatnie zawody z serii, otwarte 

dla kolarzy zakwalifikowanych w całej serii. 
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Kwalifikowalność i kategorie wiekowe 

15.6.003 W zawodach UCI Gravel World Series może wziąć udział każdy , kto ukończył 19 

lat i posiada ważną licencję zgodnie z art. 15.6.001bis 

  Kategoria wiekowa jest określona w następujący sposób: 

19-34;35-39;40-44;45-49;50-54;55-59;60-64;65-69;70;74;75-79.itd. 

Odległości na trasie i kolejność startu 

15.6.04  Dystans trasy powinien wynosić co najmniej 50 km i maksymalnie 200 km, z 

uwzględnieniem stopnia trudności trasy i przewyższeń. Organizatorzy wyścigów 

mogą zaproponować krótszy dystans dla starszych kategorii wiekowych. Dla 

każdej kategorii wiekowej może być wyznaczony tylko jeden oficjalny dystans 

podczas jednej imprezy.  

 Wszystkie dystanse tras w zawodach UCI Gravel World Series i UCI Gravel World 

Championships muszą być zatwierdzone przez UCI. 

 Mężczyźni i Kobiety muszą mieć osobny start i być traktowani jako osobne 

wyścigi. Zabroniona jest zmowa lub jakakolwiek pomoc (rozstawienie, żywienie, 

pomoc mechaniczna itd.) pomiędzy zawodnikami w oddzielnych wyścigach.  

 Materiały i sprzęt 

15.6.05 Dozwolony jest każdy rodzaj roweru. Rowery elektryczne są niedozwolone. 

Kierownica może mieć dowolny kształt, ale musi być jednoczęściowa i nie może 

mieć żadnych końcówek ani przedłużaczy (kierownica triathlonowa i inne 

systemy przedłużania kierownicy są zabronione). 

Obowiązkowe jest noszenie kasku z twardą skorupą. 

Strefy podawania pomocy technicznej 

15.6.06 Żywienie i pomoc techniczna są dostępne wyłącznie w wyznacznych strefach  

(strefy żywienia i pomocy technicznej). 

Strefy żywienia i pomocy technicznej powinny być dostępne co najmniej 25 km. 

Wyłączność 

15.6.07 Zawody kolarskie zaliczane do UCI Gravel World Series nie mogą być częścią ani 

nie mogą być w żaden sposób powiązane z innymi międzynarodowymi seriami 

zawodów. 

 Ochrona danych 

15.6.08 Daty zawodów UCI Gravel World Series są zatwierdzane przez UCI. W dany 

weekend na każdym kontynencie może się odbyć tylko jedna impreza UCI 

Gravel World Series. 
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 Wykorzystanie logo UCI Gravel World Series 

15.6.09 Prawo do używania znaku UCI Gravel World Series jest przyznawane 

organizatorowi przez UCI, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym 

rozdziale oraz w obowiązującym przewodniku organizatora UCI Gravel World 

Series. Zabrania się wykorzystywania logo UCI Gravel World Series w celach 

komercyjnych bez uzyskania wcześniejszej zgody UCI. 

 Włączenie 

15.6.10 Włączenie do serii oznacza akceptację przez organizatora przewodnika 

organizatora UCI Gravel World Series oraz zobowiązanie się przez niego do 

zorganizowania imprezy zgodnie z przepisami UCI i innymi obowiązującym 

przepisami.  

 Przewodnik Organizatora UCI Gravel World Series 

15.6.11  Przewodnik Organizatora UCI Gravel World Series określa warunki włączenia i 

specjalne przepisy dotyczące tej serii. Zawody UCI Gravel World Series (w tym 

UCI Gravel World Championships) podlegają przepisom Cycling for all(Część XV) 

Kwalifikacje do Mistrzostw Świata UCI na szutrze 

15.6.12  Komitet Zarządzający UCI co roku podejmuje decyzję o systemie kwalifikacji. 

              § 2 UCI Gravel Mistrzostwa Świata 

15.6.13 Wszyscy posiadacze licencji zgodnie z artykułem 15.6.001bis mogą uczestniczyć w 

Mistrzostwach Świata UCI Gravel. 

              Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Świata UCI Gravel muszą posiadać 

ważną licencję wydaną przez odpowiednią federację narodową (z wyłączeniem 

licencji jednodniowych), muszą posiadać identyfikator UCI oraz muszą być 

odpowiednio ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

odpowiedzialności cywilnej w kraju, w którym odbywają się Mistrzostwa UCI 

Gravel. 

15.6.14 Kolarze biorący udział w Mistrzostwach Świata UCI na Szutrze reprezentują swój 

kraj i noszą wybraną przez siebie koszulkę reprezentującą ich narodowość. 

15.6.15 Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw Świata UCI na Szutrze 

można uzyskać bezpośrednio u organizatora luna na stronie internetowej UCI. 

15.6.16 Mistrzostwa Świata UCI na szutrze są organizowane w grupie wiekowej 19-34 

lata oraz w kolejnych 5-letnich grupach wiekowych: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79 itd. 

15.6.17 Wszystkie grupy wiekowe wymienione w punkcie 15.6.016 będą miały swój 

własny tytuł, niezależnie od liczby zawodników, którzy wzięli udział w wyścigu 

w danych grupach wiekowych. 
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15.6.18 Start Mistrzostw Świata UCI Gravel zostanie zorganizowany w każdej grupie 

wiekowej,  z co najmniej oddzielnymi startami kobiet i mężczyzn. 

15.6.19 Koszulka mistrza świata UCI Gravel musi być noszona przez mistrzów świata UCI 

w następujących zawodach. 

 Dla rowerzystów z licencją Master lub Cycling for all: 

- We wszystkich zawodach Masters i Cycling-for-all w dyscyplinie, w której 

  zdobyli tytuł Mistrza Świata; 

 - We wszystkich zawodach UCI Gravel World Series w dyscyplinie, w której 

zdobyli tytuł mistrza świata; 

 - W zawodach, w których zawodnicy Masters/Cycling for all ścigają się razem z 

zawodnikami Elity, zezwala się Mistrzom Świata UCI w kolarstwie szutrowym na 

noszenie koszulki Mistrza Świata UCI w kolarstwie szutrowym w tych zawodach 

w dyscyplinie, w której zdobyli tytuł Mistrza Świata. 

 Dla zawodników z licencją Elite: 

 - W zawodach UCI Gravel World Series w dyscyplinie, w której zdobyli tytuł 

mistrza świata; 

 - W zawodach, w których zawodnicy Masters/Cycling for all ścigają się razem z 

zawodnikami Elity, Mistrzom Świata UCI w kolarstwie szutrowym posiadającym 

licencję Elity wolno nosić koszulkę Mistrza Świata UCI w kolarstwie szutrowym 

w dyscyplinie, w której zdobył tytuł Mistrza Świata. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

( tłumaczenie Radosław Winiecki – w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał ) 


