
v každé kategorii. Vítěz navíc získává trikot
mistra světa či Evropy, který má za povinnost
nosit ve všech závodech po dobu držení tohoto
titulu, avšak jen v kategorii, ve které titul získal.
Závodník, který byl držitelem titulu mistra světa,

může po uplynutí doby držení tohoto titulu nosit
na horním okraji límce a spodním okraji rukávů
svého trikotu lem v duhových barvách, samo-
zřejmě pouze v té kategorii, ve které titul získal.

Závodní trikoty mistrů světa a Evropy:
Vlevo: Hanka Kupfernagel (DEU) v trikotu mistryně Evropy v závodu evropského šampionátu žen, Lievin 2008
(stříbro získala Maryline Salvetat (FRA), z bronzu a svého (a zatím i českého) největšího úspěchu v cyklokrosu žen
se radovala Kateřina Nash (CZE))
Vpravo: Lars Boom (NLD) v trikotu mistra světa v kategorii mužů elita, Treviso 2008

Ohlédnutí: Mistrovství světa a mistrovství Evropy

Podrobnou historií a vývojem těchto závodů se zabývá kapitola Historie cyklokrosu.
Výsledky jednotlivých závodů naleznete v kapitole Výsledková část.

(pokračování na další straně)

Vlevo: V popředí Renato Longo (ITA)
na mistrovství světa, Beasain 1966,
v němž se na stupně vítězů postavili
1. Erick De Vlaeminck (BEL), 2. Her-
man Gretener (CHE) a 3. Rolf Wolfs-
hohl (DEU).

Vpravo: Erick De Vlaeminck (BEL) se
na mistrovství světa, Zolder 1970,
stává opět mistrem světa mezi profe-
sionály, za ním končí Albert Van
Damme (BEL) a Rolf Wolfshohl (DEU).
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(pokračování na další straně)

Mistrovství světa, Hannover 1977
Vlevo nahoře vítězové: 1. Albert Zweifel
(CHE), 2. Peter Frischknecht (CHE) a
3. Eric De Vlaeminck (BEL); vlevo dole:
Peter Frischknecht a Klaus-Peter Thaler
(DEU) před umělou překážkou; vpravo:
Klaus-Peter Thaler při přeskoku překážky

Daniele Pontoni (ITA) na
mistrovství světa, Pontcha-
teau 2004. Za ním Petr
Dlask (CZE). Medailové po-
zice ve Francii v kategorii
mužů elita získala trojice:
1. Bart Wellens, 2. Mario De
Clercq a 3. Sven Vanthou-
renhout (všichni BEL).


