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Aigle, 14. února 2012
Podmínky použití systému pro dopln ní tekutin „camelback“

Vážení,
díky použití systému prezentovaného jako systém pro dopln ní tekutin, tzv. „camelbacku“, n kolika závodníky, cítíme
nutnost p ipomenout podmínky, kterým použití takového systému podléhá.
UCI nechce bránit používání tohoto systému, jehož smyslem je usnadnit závodník m p íjem tekutin b hem fyzického
výkonu. Nicmén takový systém m že být snadno zneužit pro jiné ú ely, než je primárn ur en.
Proto použití systému camelback b hem cyklistických závod podléhá následujícím omezením:
Systém camelback je b hem závodu dovoleno použít výhradn za ú elem p íjmu tekutin závodníkem.
V žádném p ípad nesmí být tento systém, prezentovaný jako prost edek usnad ující závodníkovi dopln ní
tekutin, spojen s výhodou „aerodynamického oble ení“, což by vedlo k odchýlení od p vodního ú elu použití.
Vak na vodu nesmí být schopen pojmout více než 0,5 litru a nesmí mít pevný tvar, který m že být oprávn
považován za dopln k ke zlepšení aerodynamických vlastností závodníka.
Použití camelbacku nesmí m nit morfologii závodníka a musí být spojen p ímo s jeho t lem.
Je doporu eno konzultovat použití tohoto dopl ku p ed startem závodu se sborem rozhod ích, aby se
edešlo p ípadnému riziku nedovoleného použití a diskvalifikace.
Použití tohoto dopl ku se tedy nesmí odchýlit od p vodního ú elu tak, že zlepší aerodynamický odpor závodníka.
Jakákoli p idaná ást nebo zm na camelbacku za ú elem zm ny profilu závodníka a zlepšení jeho aerodynamiky
je zakázána.
Díky možnému nep esnému výkladu pravidel a omezení týkajících se použití systém pro dopln ní tekutin b hem
závodu, UCI neuplatní žádná disciplinární opat ení týkající se p estupk v roce 2011. To ovšem v žádném p ípad
nem že být považováno za precedencs p i ešení disciplinárních záležitostí, které mohou od nyn jška nastat.
Od nyní, s ohledem na up esn ní v tomto dopise, za jakékoli použití systému pro dopln ní tekutin, které není ve
shod s výše uvedenými podmínkami, nebo jakékoli porušení pravidel v etn lánk 1.3.005 a 1.3.033 bude
ud len trest.

Vzhledem k velkému po tu p estupk zaznamenaných v sezon 2011 v etn umíst ní systému camelback v
rozporu s pravidly, UCI rozhodla p ijmout dodate ná opat ení, která vstoupí v platnost od 1. dubna 2012.
Camelback bude moci mít závodník p ipevn n pouze na zádech tak, jak bylo uvedeno v p vodním
schválení použití spole nosti "CamelBak" p i prezentaci této technické novinky v roce 2000.
Navíc bude mít každý jezdec, který bude chtít tento systém využít, povinnost p edložit ho p ed startem
závodu sboru rozhod ích ke kontrole. Pokud tak neu iní, m že být diskvalifikován.
Aby se p edešlo použití systému camelback v rozporu s pravidly, než toto nové opat ení vejde v platnost,
doporu ujeme, aby všechny podobné dopl ky byly konzultovány se sborem rozhod ích p ed startem závodu.
kujeme, že vezmete v potaz tyto nové instrukce a také za Vaši spolupráci b hem kontrol provád ných v roce
2012. Prosím neváhejte jakékoli problémy nebo dotazy týkající se tohoto dopl ku konzultovat se sborem
rozhod ích nebo kontaktovat p ímo m .
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