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Cancellation of the 2020 UCI Indoor Cycling World Championships and the 2020 
UCI World Cups for cycle-ball and trials 

 
Due to the current pandemic (Covid-19) linked to the novel coronavirus (SARS-CoV-2), the Union Cycliste 
Internationale (UCI) is sorry to announce that the 2020 UCI Indoor Cycling World Championships, which 
were to take place in Stuttgart (Germany) from 27 to 29 November, have been cancelled at the request of 
the organisers. 

 
The UCI looks forward to seeing the athletes and all concerned parties for the event’s 2021 edition, which 
will take place in Stuttgart from 29 to 31 October. 

 

The UCI also announces the cancellation of the entire 2020 UCI Cycle-ball World Cup following the 
cancellation of the Final of the series, which to date was cycle-ball’s only World Cup fixture still going 
ahead. It was to take place on 5 December in Prague (Czech Republic). 

 
To date, the Final of the 2020 UCI Artistic Cycling World Cup is still scheduled for 21 November in Albstadt 
(Germany). 

 
 
 
 
 
 
 

Překlad: 
 
Mezinárodní Cyklistická Unie ( UCI ) s lítostí oznamuje, že vzhledem k pandemii způsobené novým typem 
coronaviru ( SARS-CoV-2 ) , se na žádost pořadatelů , neuskuteční Mistrovství Světa v Sálové cyklistice 2020, 
které bylo původně na programu ve Stuttgartu ( Německo ) ve dnech 27. – 29. listopadu.  
 
UCI se těší na účast všech sportovců na této vrcholné akci v příštím roce 2021. Mistrovství Světa je přeloženo 
na termín 29. – 31. října a místem pořádání zůstává německý Stuttgart. 
 
UCI také oznamuje zrušení celého seriálu Světového Poháru v kolové pro rok 2020 včetně finálového turnaje, 
který měl původně proběhnout v termínu 5.12. v Praze.  
 
Finále Světového Poháru v krasojízdě pro rok 2020 je stále plánováno na termín 21. listopadu s místem konání 
v Albstadtu ( Německo ).  
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