SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2018
Preambule: Všichni účastníci (pořadatelé, závodníci a diváci) jsou povinni ctít duch fair – play a chovat se dle
dobrých mravů a právních předpisů ČR.
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Úvod

Tento soutěžní řád platí pro rok 2018 a navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů. Všechny
předchozí soutěžní řády pozbývají platnost. Soutěžní řád je závazný pro závody Rollo ligy a pořadatel je
povinen splnit veškeré povinnosti tohoto Soutěžního řádu, Pravidel koloběžkových závodů, jakož i dalších
předpisů ČSK.
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Členské příspěvky, závodní licence pro Rollo ligu 2018, startovné a informační systém ČSK

2.1
2.2

Svazové členské příspěvky na rok 2018 jsou 50,- Kč pro dospělé kategorie
Závodní licence pro Rollo ligu 2018 je 100,- Kč pro žáky, kadety a juniory a 200,- Kč pro dospělé
kategorie
Technický způsob placení členského příspěvku ČSK (dle čl. 3.2. stanov ČSK) a závodních licencí (dle
Registračního a přestupního řádu):
Registraci pro sezonu 2018 a platbu členského příspěvku ve výši 50,- Kč a závodní licence ve výši 200,- Kč pro
dospělé kategorie, resp. 100,- Kč pro žáky, kadety a juniory je nutné provést dle těchto pokynů:
• Individuální nebo týmová registrace může být provedena výhradně prostřednictvím internetového
formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách ČSK www.ceskykolobeh.cz/portal.
• Závodník je povinen při registraci prohlásit, že splňuje požadavky vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu – lékařské prohlídky. Bez uvedeného prohlášení mu nebude
registrace umožněna.
• Platba členských příspěvků a závodní licence může být uskutečněna výhradně bankovním převodem
dle instrukcí uvedených v internetovém formuláři na bankovní účet ČSK 2200405212/2010.
• Pro započítání všech závodů Rollo ligy 2018 do celkového pořadí je závodník povinen provést registraci
a platbu členských příspěvků a závodní licence nejpozději do 30.4. 2018.
• Platba licencí a členských příspěvků v průběhu sezony je možná, avšak aby byl závodníkovi konkrétní
závod započítáván do celkového hodnocení Rollo ligy, musí provést registraci prostřednictvím
webového formuláře a následnou platbu nejpozději 14 dnů před závodem, kterého se hodlá
zúčastnit.
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2.3 Startovné
Maximální výše startovného na jeden závod je omezena při závodech, které se nekonají na trati plně uzavřené
od silničního provozu, částkou 200,- Kč. Při závodu, jehož trať je plně uzavřena od silničního provozu, je
pořadatel oprávněn startovné zvýšit až na 300,-Kč. Výjimku z uvedeného povoluje předsednictvo ČSK.
Pořadatelům se doporučuje snížit startovné pro kategorií kadetů a juniorů, či nepožadovat pro kategorií žáků.

3

Informování o závodech a informační servis ČSK

Pořadatel závodu je povinen spolupracovat s administrátorem webu ČSK tak, aby propozice závodu byly
zveřejněny minimálně 14 dnů před závodem. Kontaktní osobou je Martin Kadlec, e-mail
martinkadlec@post.cz, tel. 777815891.
Propozice závodů Rollo ligy a případných jiných závodů, které je vhodné zařadit do koloběžkového kalendáře,
posílejte na tyto e-mailové adresy:
martin@bugner.one
a kopie na:
martinkadlec@post.cz
predseda@ceskykolobeh.cz
ČSK následně zveřejní propozice závodu na internetových stránkách svazu http://www.ceskykolobeh.cz/
ČSK na internetových stránkách svazu vyvěsí kalendář a propozice všech závodů spadajících do Rollo ligy, ČKP a
ČKKP (viz dále). Termíny a propozice ostatních koloběžkových závodů ČSK vyvěsí v případě, že o to bude
pořadatelem požádán.
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Věkové kategorie
Věkové kategorie Rollo ligy jsou pro rok 2018:
2008 - 2006 - žáci, žákyně
2005 - 2003 - kadeti, kadetky
2002 - 2000 - junioři, juniorky
1999 - 1979 - senior muži, ženy
1978 - 1969 - masters muži, ženy
1968 - 1959 - veteráni, veteránky
1958 a starší - ultraveteráni a ultraveteránky
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Mistrovství světa 2018 Světový šampionát se bude konat v nejvýchodnější části Holandska v Regionu
Twente, zejména obci Losser, ve dnech 20. – 22. července 2018. Nedaleko leží město Hengelo, kde se v
letech 2000 – 2002 konaly koloběžkové Evropské poháry, v roce 2003 i Mistrovství Evropy a čeští
závodníci byli už tehdy velmi úspěšní.
Česká účast: MS je vrcholná akce s velkou mezinárodní účastí a na rovinatých trasách. Je nutné, aby
závodníci měli základní závodní návyky (zejména schopnost se pohybovat v početném balíku, znát svou
výkonnost,……. apod.). Český svaz koloběhu upozorňuje české závodníky, že není žádoucí, aby se MS
zúčastnili závodníci bez závodní praxe. Získání jisté závodnické praxe je možné účastí alespoň na 3
závodech RL 2018. Před konáním MS ČSK označí ve startovní listině své aktivní závodníky a bude
komunikovat s pořadatelem o rozdělení do startovních vln.
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Technická ustanovení ČESKÉ ROLLO LIGY 2018
V zájmu vyšší bezpečnosti účastníků závodů Rollo ligy i atraktivnosti závodů je nutné dodržovat tato technická
ustanovení, která mají upřesňující funkci k Pravidlům ČSK.
Trať, Výsledky, Nutné položky závodu
Příspěvek na časomíru: z rozpočtu ČSK pro rok 2018 byl přidělen na každé Rollo ligové kolo příspěvek na
časomíru ve výši 11.000,- Kč. Pořadatel Rollo ligového kola, získá z rozpočtu ČSK 2018 dalších 1000,-Kč, pokud,
v rámci závodního víkendu, uspořádá alespoň jeden den vložený závod pro děti pod 10 let věku.
Trať: Pořadatel je povinen zajistit bezpečnou trať bez výrazných nerovností (výtluky, koleje, atd.) a všechna
nebezpečná místa řádně označit. Pokud to předpisy dovolují, tak je doporučený reflexní sprej pro označení
kanálů, děr a dalších nerovností.
ZNAČENÍ TRATI - Při značení tratě se musí použít níže uvedené značky, a to buď formou tabulí, nebo malby na
povrchu trati.
Značky musí být umístěny vždy dostatečně před a přímo na místě, ke kterému se vztahují. Na značení musí být
použito kontrastních barev a tloušťka čáry minimálně 5 cm. Rozměr tabulových značek je minimálně 50x50 cm.
start: startovní čára:
START
cíl: cílová čára:
CÍL
směr tratí např.:
nebezpečná zatáčka, prudké klesání, hrboly, např.
!!! POZOR nebezpečná zatáčka

!!!!! apod. …

oficiální občerstvovací stanice:

Občerstvovací stanice

Prostor startu a cíle musí být opatřen zábranami proti vstupu jiných osob než závodníků. Cílový prostor
(rovinka) musí být chráněn v délce minimálně 50 metrů před a 20 metrů za cílovou čárou.
Pořadatel je povinen zajistit dostatečné množství pomocníků/pořadatelů, kteří zajistí bezpečný průjezd
závodníků po celé trati závodu. Pomocníci by měli být označeni reflexní vestou ideálně s nápisem pořadatel.
(Vesty budou na vyžádání součástí "výbavy” ČSK poskytovanou všem pořadatelům.)
Položky závodu:
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, před a především v průběhu závodu musí být přítomný odborný zdravotnický dozor
schopný zasáhnout a ošetřit zranění i v případě hromadného pádu více závodníků. V případě nutnosti výjezdu
záchranného vozidla na trať musí být vozidlo výrazně označeno (maják, siréna, barva vozidla) a musí se
pohybovat ve směru závodu. Jízda v protisměru závodu je povolena jen v naprosto v krajním případě.
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ČASOMÍRA - Závody Rollo ligy 2018 se měří pouze elektronicky a s čipy. Existuje možnost zajištění časomíry
přes ČSK, požadavek na zajištění časomíry musí pořadatel uvést při domlouvání závodu. Lze konstatovat, že
pro rok 2018 byla centrálně domluvena časomíra Apachi pro ligová kola Račice, Plzeň, Petrovice.
OZVUČENÍ - Prostor startu a cíle musí být ozvučen dostatečně silnou zvukovou aparaturou tak, aby bylo možné
spolehlivě informovat účastníky o aktuálním dění, odstartovat závody a vyhlásit vítěze. ČSK v případě potřeby
ČSK poskytne nabíjecí zvukovou aparaturu včetně mikrofonu. Nutné zkontrolovat, zda je vše funkční, nabité,
příp. vyměnit baterie v mikrofonu. Způsob dopravy a převzetí se řeší s Pořadatelem individuálně.
INFORMAČNÍ MÍSTO - Pro přesné informování účastníků je nutné zřídit informační místo, na které budou
uveřejněny všechny potřebné informace a průběžně vyvěšovány startovní listiny a výsledky jednotlivých
závodů. Toto místo musí být snadno přístupné. Povinně musí být umístěné informace: časový rozpis závodů a
kategorie.
WC - pořadatel musí zajistit v blízkém okolí startu toalety pro ženy i muže, ideálně veřejné WC, hostinec,
restaurace, mobilní WC.
OBČERSTVENÍ - Pořadatel zajistí na trase dlouhého závodu, který trvá přes 1 hod 15 minut (čas vítěze)
občerstvení závodníků, především pití, dále je možné v horkých dnech i polévání.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - nejdéle do 30 minut po dojetí posledního závodu daného dne. Výjimečně při akci spojené
s dalšími sporty den následující. Po skončení závodu musí být do 1 hodiny k dispozici oficiální výsledky a
nejpozději 20 minut po dojetí čela závodu musí být vydány první neoficiální výsledky.
STUPNĚ VÍTĚZŮ - může dodat ČSK, pokud pořadatel nemá vlastní stupně "vyšší” kvality.
BANNEROVÁ STĚNA - ČSK Pořadateli vždy dodá Bannerovou stěnu za stupně vítězů s partnery ČSK. /dále jen
“stěna“/. Je povinností pořadatele, počítat s tím, že musí za stupně vítězů umístit i stěnu ČSK. ČSK dodá
pořadateli rozměry a formát své stěny. Formát pro rok 2018 je předpokládaný opět 210 x 210 cm
VLAJKY- tzv. beach flag ČSK (vlajka kapkovitého tvaru) a vlajky partnerů ČSK musí být z jedné strany (levé či
pravé) nejblíže stupňům vítězů. Vše musí být zdokumentováno a součástí výstupního reportu.
FOTODOKUMENTACE - důležitá součást výstupního reportu zaslaného na ČSK, jedná se zejména vyhlášení
výsledků musí být zdokumentováno, viz samostatný odstavec níže.
TECHNICKÝ DELEGÁ (TD) - pro zdárný a především bezpečný průběh závodů Rollo ligy je třeba koordinovat
nutné položky závodu s určeným technickým delegátem jmenovaným Českým svazu koloběhu. Pokud se jedná
o novou trať a není možná fyzická kontrola, musí být TD zaslán přesný popis nové trasy, povrch komunikací,
převýšení, šířka tratě, mapa, dále fotky a videa s průjezdem koloběžkářů na kritických místech jako jsou
nebezpečná klesání, zátočiny atd.
Technický delegát je povinen řídit se Pravidly, Soutěžním řádem koloběhu a těmito Technickými ustanoveními
a vyžadovat jejich splnění.
Technickými delegáty pro rok 2018 jsou jmenování Jan Horák, Radek Maixner a Petr Pešta.
Pořadatel je povinen požadavky technického delegáta vyřešit.
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Pořadatel se nejdéle 30 dní před závody spojí s TD. Při spojení s TD zašle písemně návrhy možností vedení tras
a jak budou zajištěny nutné položky závodu. TD po seznámení s podklady upozorní na nedostatky, které by
měly být odstraněny a které musí být povinně odstraněny do závodu, a naopak vyzdvihne povedené věci. Před
samotným závodem se pořadatel sejde s TD a ukáže mu skutečné provedení tras a nutných položek závodu.
Na nových, závody nevyzkoušených trasách se Pořadateli se doporučuje, nechat projet trať minimálně třemi
jezdci různé výkonnosti, aby věděl, kdy se mu přibližně setkají či nesetkají určité věkové kategorie na trati.

PROPOZICE a PROPAGACE ZÁVODU, atd.
PROPOZICE: Vytvoření propozic podle základního jednotného formuláře (mustr) pro všechny pořadatele RL a
jeho včasné zaslání na ČSK - nejpozději 21 dní před konáním RL daného kola! Tyto propozice budou zaslány
všem partnerům ČSK a pokud možno i závodníkům formou newsletteru.
K PROPAGACI na www svazových stránkách ČSK a dalších partnerských portálech by měl Pořadatel kromě
povinných (základních údajů o místě a čase konání a struktuře závodu (viz. mustr) na ČSK zaslat:
a) Mapu trasy, vč. profilu tratí,
b) Ideálně i několik fotografií z minulého ročníku konání, a dále i důraz na historii či spojení pořadatele s RL a
ČSK,
c) Doporučuje se Elektronická propagace závodu - e-mail na školy v okolí závodu, domy mládeže a podobně)
facebook a podobně.
d) Doporučuje se inzerovat závody v novinách a časopisech a tím získávat stále nové kluby a jednotlivce.
Doporučuje se uspořádat vložené závody pro veřejnost, existuje možnost pojízdné půjčovny od partnerů ČSK.
Toto je nejlépe řešit co nejdříve, aby partneři stačili zajistit tento servis.
Doporučuje se plně využívat tiskové zprávy a propagační články při tiskové zprávě.
OFICIÁLNÍ FOTOGRAFIE pořadatel musí zachytit stupně vítězů s bannerem s logy ČSK a dalšími partnery v
pozadí.
VÝSTUP ZE ZÁVODU od pořadatele PRO ČSK - Nejpozději do tří (3) dnů po skončení daného kola RL zaslat ČSK
tiskovou zprávu (výstupní report) o počtu závodníků a závodnic, kompletní výsledky, foto či video dokumentaci
pro propagační účely ČSK a jeho partnerů. Ze závodu jako výstupu musí být poskytnuté fotografie zaměřené na
všemožné závodnice a závodníky (nejen na špičku), jejich úsměvy a radost z pohybu a momentky po dojezdu
(to je nás všech nejlepší propagace).
STARTOVNÍ LISTINY A VÝSLEDKY
• Pořadatel je povinen zajistit změření časů všech závodníků účastnících se závodů. Pro řešení
případných sporů ohledně pořadí se doporučuje cíl opatřit cílovou kamerou.
• Nejpozději 20 minut před startem každého závodu musí být vydána a uveřejněna finální startovní
listina.
• V případě chybného záznamu ve startovní listině má závodník právo podat písemně žádost o opravu. V
případě, že tato žádost nebude podána do startu závodu, nebude na další protesty proti startovní
listině brán ohled.
• Po každém průjezdu do dalšího kola závodu musí být závodníci informováni o počtu zbývajících kol.
Doporučená je tabule s počtem zbývajících kol.
• Nejpozději 20 minut po dojetí čela závodu musí být vydány první neoficiální výsledky.
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•

Průjezd do posledního kola musí být oznámen všem závodníkům výrazným signálem zvonce nebo
jiným podobně výrazným zvukovým znamením.

SANKCE
V případě zásadního porušení některého z výše uvedených bodů je Český svaz koloběhu oprávněn pozastavit
výplatu příspěvku na časomíru a nezařadit daný závod do dalších ligových ročníků.

Kalendáře soutěží 2018

ROLLO LIGA 2018 + Evropský pohár a Mistrovství světa 2018
datum

název akce

místo

disciplíny

12. - 13.5.

RL VELKÉ POŘÍČÍ

V. Poříčí (okr. Náchod)

dlouhý závod a časovka do
vrchu

26.- 27.5

RL Labe arena (EC)

Račice

kritérium štafety, dlouhý
závod

22.- 24.6.

RL PLZEŇ (MČR s mezinár. účastí)

Plzeň

sprint, kritérium, štafety,
dlouhý závod

19. - 22.7.

MS/EC Holandsko

Holandsko

sprint, kritérium, štafety,
maraton

10.- 12.8.

EC Estonska

Estonsko

2 dny silnice, 3 den kros
mimo EC

1. - 2.9.

RL Petrovice

Moravský Krumlov (okr.Znojmo)

29. - 30.9.

RL Ostrava

Ostrava

sprint, štafety, dlouhý závod

sprint, dlouhý závod

Český koloběžkový pohár 2018
datum

název akce

místo

1.4.

Masaryk RUN - 10,442km

Brno

10,442km

14.4.

Vinařský půlmaraton

Pardubice

21 km

9.6.

Koloběžka CUP

Praha

16.6.

ČKP Louny

Louny

25.8

Ostravské okruhy

Ostrava

15.9.

Blanenská 10

Blansko

15 km

10 km
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Český krosový koloběžkový pohár 2018
datum

název akce

místo

trasy

14.4.

Nova cup Hradec Králové

Hradec Králové

23 km

21.4.

Author Český ráj

Branžež – Nová Ves

50 km

1.5.

Cukroušův Mazec

Praha Zbraslav

35 km

20.5.

Author Bezděz

Bezděz

50 km

18.8.

Bike babí léto

Hrádek nad Nisou

30 km

25.8.

Lesak cup

Bohdašín u Červeného Kostelce

20 km

8.9.

Sudety

Teplice nad Metují

30 km

6.10.

Nova cup Mikulov

Mikulov

29 km

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzor souhlasu rodičů dítěte s účastí na závodech Rollo ligy 2018
Já, ............................................................................, nar. ................
rodič dítěte ............................................................... (dále jen „závodník“), nar………………....
souhlasím,
aby se závodník zúčastnil závodu koloběžkové Rollo ligy 2018, který se koná ve dnech ........................ 2018,
v..................................
V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že:
□ závodník je zdravotně a mentálně k účasti v závodu způsobilý,
□ jsem se seznámil (a) s propozicemi závodu,
□ souhlasím se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace
koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem a Českým svazem koloběhu,
□ souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím
ve prospěch pořadatele a Českého svazu koloběhu.

V .............................................. dne .................................
..........................................................................................
podepsán rodič závodníka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěžní řád pro sezonu 2018 vydal Český svaz koloběhu dne 26.2.2018
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