
Sprzęt 
  

 zmiany  
w przepisach 

2023 
 

 Marzena Mrówczyńska  

r Pruszków, 11.03.2023 



Zmiany przepisów obowiązujące 

od 01.01.2023 r. 

 
 Obowiązujące przełożenia – likwidacja limitu przełożeń dla kat. junior 

• 2.2.023 Podczas zawodów juniorów kobiet i mężczyzn obowiązuje 

maksymalne przełożenie 7,93 m (PL: 52 x 14) 

 

 

 

 

 

 

Pruszków, 11.03.2023 r. 



Od 01.01.2023 - 3 kategorie kolarzy  

         wg wzrostu  

 



3 kategorie zawodników wg wzrostu 

 Oficjalna lista zawodników kategorii 2. i 3. umieszczona na stronie UCI 

 2023.02.17_UCI_List_riders_Category_2_and_3_-
_Liste_UCI_coureurs_Cat__gorie_2_et_3.pdf (ctfassets.net) 

 

 

 

 

 

 

 Zawodnicy z kategorii 2, 3 muszą złożyć zaświadczenie o wzroście zawodnika 
za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej UCI, aby 
znaleźć się na liście 

 W przypadku, gdy kolarz nie znajduje się w dniu zawodów na liście UCI 
kolarzy Kategorii 2 i 3, Komisarz UCI może zmierzyć wzrost na miejscu, 
pozwalając zawodnikowi na start  

 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/1lpZ8fXEEqVC6h5b0WuRhd/81fc5eea5f698009ad30cd7b385b49f7/2023.02.17_UCI_List_riders_Category_2_and_3_-_Liste_UCI_coureurs_Cat__gorie_2_et_3.pdf
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/1lpZ8fXEEqVC6h5b0WuRhd/81fc5eea5f698009ad30cd7b385b49f7/2023.02.17_UCI_List_riders_Category_2_and_3_-_Liste_UCI_coureurs_Cat__gorie_2_et_3.pdf
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/1lpZ8fXEEqVC6h5b0WuRhd/81fc5eea5f698009ad30cd7b385b49f7/2023.02.17_UCI_List_riders_Category_2_and_3_-_Liste_UCI_coureurs_Cat__gorie_2_et_3.pdf
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/1lpZ8fXEEqVC6h5b0WuRhd/81fc5eea5f698009ad30cd7b385b49f7/2023.02.17_UCI_List_riders_Category_2_and_3_-_Liste_UCI_coureurs_Cat__gorie_2_et_3.pdf


ETYKIETY KATEGORII WG WZROSTU 



ETYKIETY KATEGORII WG WZROSTU 
 

 muszą być używane na wszystkich zawodach sankcjonowanych przez UCI  

 w następujących konkurencjach: 

 

 

 rower bez oznaczenia kategorii wysokości UCI zostanie zmierzony przez 

komisarzy zgodnie z artykułem 1.3.023. 







Przedłużki kierownicy 

• odległość od wspornika przedramienia do  pionowej od płaszczyzny przechodzącej przez 

koniec przedłużenia kierownicy to minimum 180 mm (>=180) 

 

• Minimalna długość wsporników przedramienia to 60 mm.        



Podpórki przedramion 

 

 Od 01.01.2023 przepisy UCI zezwalają na +/- 30o 

nachylenie podpórek przedramiom 



 
 

Kierownica 

 



 

 

Wymiary kasków  

Pruszków, 11.03.2023 r. 



Wymiary kasków - odstępstwa 

Zgodność z ograniczeniami wymiarowymi nie jest obowiązkowa dla 

kasków, które w dniu 1 stycznia 2023 r., są: 

-  już wyprodukowane 

- na rynku 

- już na etapie produkcji 





Numery startowe 



Kieszenie na numery startowe 

Zgodnie z przewodnikiem wyjaśniającym 

przepisy techniczne UCI (dostępnym na 

stronie UCI w sekcji SPRZĘT) w celu 

wprowadzenie spójności jeśli chodzi o 

widoczność numeru startowego 

zawodników na zawodach sankcjonowanych 

przez UCI, począwszy od 1 stycznia 2023 

roku w przypadku wyścigów grupowych 

numer identyfikacyjny musi być 

umieszczony na zewnętrznej warstwie 

odzieży. Dla konkurencji czasowych 

kieszenie na numery będą dozwolone.  

W tabeli obok znajduję się zestawienie 

konkurencji, w których dozwolone jest 

używanie kieszeni na numery. 

 



A – walizka transportowa 

B – rama podstawy 

C- wyświetlacz laserowy i maszt 

D – uchwyt osi roweru 

E – przystawka do mierzenia 

siodła 

F – przystawka do mierzenia 

przedłużek kierownicy 

G – przyrząd pomiarowy 

H – cyfrowy kątomierz 

I - narzędzia: 

  a, b -zestaw kluczy     

imbusowych, klucz płaski 13 mm 

  c – taśma izolacyjna 

  d –miarka 

  e - pion 

J - części zamienne: 

  1, 2 - śruby M6 

  3 - chip czujnika 

  4 - nakładka profil. 

  5- pasek magnetyczny 

  6 – pasek osłonowy 

 

Stacja pomiaru rowerów 
 

 

 



Dopuszczalne 

pozycje siodła         

i kierownicy/ 

przedłużenia 

kierownicy 



Punkty pomiarowe dla pionowych 

limitów (100/120/140 mm) 



Punkty pomiaru odległości poziomej od 

osi suportu 


