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PRAVIDLA  KOLOBĚŽKOVÝCH  ZÁVODŮ 
“ Sportovní čestnost by měla být vedoucím principem při interpretaci těchto pravidel jak závodníky, 

tak pořadateli.“ 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Právo uspořádat soutěž v koloběhu mají členové Českého svazu koloběhu a právnické subjekty, které se 

zaváží dodržovat tato pravidla.  

1.2. Žádost o zařazení termínu závodu v koloběhu do kalendáře Českého svazu koloběhu pořadatel požádá 

předsednictvo ČSK nejpozději do data stanoveného předsednictvem ČSK příslušným Soutěžním řádem. 

1.3. Pořádání závodu Rollo ligy přiděluje předsednictvo ČSK na základě doručených přihlášek jednotlivých 

pořadatelů. Pořádání Mistrovství ČR přiděluje předsednictvo ČSK. Vybírá mezi jednotlivými 

kandidáty, kteří podali včasnou přihlášku závodu jako MČR.  

1.4. Maximální výše vkladu (startovného) je omezena, řídí se  ohledem na typ a charakteristiku závodu a je 

určena Soutěžním řádem pro daný rok. 

1.5. Závody nahlášené do kalendáře Svazu jsou závazné. Odřeknutí vypsaného závodu se musí provést 

nejpozději 14 dnů před termínem závodu a nahlásit všem složkám, jímž bylo vypsání závodu 

nahlášeno. V případě, že se nepodaří zrušení závodu takto oznámit, hradí pořadatel veškeré finanční 

ztráty závodníků spojené s odřeknutím.  

1.6. Pořadatel musí zveřejnit rozpis závodu nejméně 2 týdny před jeho konáním. Rozpis musí obsahovat: 

- název závodu a jeho zařazení do soutěže 

- datum a místo konání s adresou pořadatele 

- kategorie, délku a typ závodu, čas startu 

- výši vkladu a způsob placení 

- termín uzávěrky přihlášek 

- jiné důležité údaje dle příslušných předpisů ČSK (Manuál pro pořadatele, Soutěžní řád) 

1.7. Výtěžek ze závodu náleží pořadateli.  

1.8. Všichni závodníci a pořadatelé jsou povinni tyto pravidla dodržovat. Každý závodník se zúčastňuje 

závodů na vlastní nebezpečí. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav (u nezletilého jeho 

zákonní zástupci) a je povinen splnit náležitosti vyhlášky š. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti 

k tělesné výchově a sportu – lékařské prohlídky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

2.1. Závodí se na koloběžce splňující následující kritéria: 

- stroj se dotýká země maximálně ve dvou bodech 

- nesmí mít žádné zařízení sloužící k pohonu 

- musí splňovat obecně závazná kritéria bezpečnosti. 

2.2. Závodník musí absolvovat celou trať s koloběžkou. Koloběžku lze měnit pouze při její poruše, např. 

prasklý rám, rozbité brzdy, defekt kola apod. 
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2.3. Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním normám je povinná pro všechny 

závodníky, nedodržení tohoto pravidla znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci. Závodník musí 

mít přilbu pevně upevněnou během celého závodu. Dále se doporučuje nosit jakékoliv rukavice.  

 

3. ZÁVODY 

3.1. Věkové kategorie 

3.1.1. Minimální věková hranice k účasti v soutěži je 10 let.  

3.1.2. Věková hranice je dána ročníkem narození kromě kategorie žáci, kde spodní věkovou hranici 

určuje dosažení věku 10 let. Žáci a žákyně mohou jezdit maximálně trasy v délkách trati žen. 

Rozdělení věkových kategorií je takto: 

MUŽI: 

10 – l2 let – žáci 

13 – 15 let - kadeti 

16 - 18 let - junioři 

19 - 39 let – muži senioři 

40 – 49 let muži masters 

50  -- 59 let – veteráni 

60 a více let - ultravateráni 

 

 

ŽENY: 

10 – l2 let – žákyně 

13 – 15 let - kadetky 

16 - 18 let - juniorky 

19 - 39 let – ženy seniorky 

40 – 49 let ženy masters 

50 - - 59 let ženy veteránky 

60 a více let ženy ultraveteránky 

3.2. Soutěže 

3.2.1. Klasifikace závodů je tato: 

- Rollo liga – Mistrovství České republiky v ligových koloběžkových soutěžích, jako nejvyšší 

koloběžková soutěž v České republice 

- Mistrovství České republiky v jednotlivých disciplínách, jako součást jednoho kola Rollo ligy 

- Český koloběžkový pohár, jako dlouhodobá koloběžková soutěž v jednorázových silničních závodech 

- Český krosový koloběžkový pohár, jako dlouhodobá koloběžková soutěž v jednorázových krosových 

závodech 

3.2.2. Před startem závodu musí být pořadatelem zveřejněna startovní listina a propozice obsahující typ 

závodu, dobu startu a plán trati s upozorněním na možná nebezpečí nebo orientační problémy. Po 

skončení závodu musí být do 3 hodin k dispozici oficiální výsledky a do 0,5 hodiny po dojezdu 

výsledky předběžné.  
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3.2.3. Závodníci mohou být odstartováni pouze na výzvu startéra. V závodech s hromadným startem se 

doporučuje start ve vlnách. První vlnu tvoří mužské kategorie junioři, senioři, masters a veteráni. 

Druhou vlnu tvoří ostatní kategorie. Pro jiné rozdělení je nutný souhlas JURY. Podle obdobných 

pravidel lze rozdělit závod na více závodů dle kategorií. Řazení startovního pole je v kompetenci 

pořadatele, který přihlíží k výsledkům minulé sezony a aktuální výkonnosti závodníků. 

3.2.4. Závodník je povinen v případě, že se závod jede za silničního provozu, dodržovat pravidla 

silničního provozu podle platných právních předpisů. 

3.2.5. Závodník musí projet trať a vzdálenost, která byla stanovena před startem soutěže, a to celou 

trasu závodu vlastní silou. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené 

tratě a sám zodpovídá za chyby, jichž se na trati dopustil. Nesmí použít jakékoliv zkratky, 

vypustit okruh tratě, absolvovat část tratě bez koloběžky nebo použít jiný nečestný prostředek k 

získání výhody.  

3.2.6. Závodník, pořadatelé a další účastníci závodů (doprovod, funkcionáři, trenéři apod.) se nesmí 

projevovat hrubým a nesportovním chováním. Závodník musí prokázat občanskou etiku v každé 

situaci. Při jízdě si každý závodník udržuje svůj směr jízdy, nevybočuje z něj, a to zejména při 

těsné jízdě skupiny, ve finiši apod., neblokuje soupeře. Dále při více okruhových závodech je o 

kolo předjížděný závodník povinen dát ve všech místech trati přednost rychlejšímu závodníkovi a 

uvolnit mu místo. Nesmí se znečišťovat okolí tratě. Jsou zakázány skleněné lahve a provozu 

nebezpečné prvky na koloběžce.   

3.3. Typy závodů a pravidla jednotlivých disciplín 

SILNIČNÍ ZÁVODY 

3.3.1. Dlouhý závod 

Trasa: Trasou je buď jeden, nebo několik okruhů dlouhých minimálně 4 km, případně trať z místa A do místa 

B. Délka závodu může být od 25km do 45 km pro mužské kategorie. Pro ženské kategorie lze trať přiměřeně 

zkrátit. Zkrácení tratí ženských kategorií pod 80 % délky mužských tratí musí být předem schváleno 

předsednictvem. 

V odůvodněných případech, avšak nejvíce 1x ročně může předsednictvo ČSK povolit zkrácení dlouhého 

závodu pod 25km, avšak takový závod musí být dlouhý alespoň 20km. 

V odůvodněných případech, avšak nejvíce 1x ročně může předsednictvo ČSK povolit prodloužení dlouhého 

závod nad 45km, avšak takový závod musí být dlouhý nejvíce 75km. 

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto: 

- u kategorií kadetů a kadetek 15km 

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky 

- u žákovských kategorií 10km 

 

3.3.2. Kritérium (Krátký závod) 

Trasa: Trasou je buď jeden, nebo několik okruhů, případně trať z místa A do místa B. 

Délka závodu může být 6 –15 km pro muže, u ženských kategorií lze trasu závodu přiměřeně zkrátit.  

Zkrácení tratí ženských kategorií pod 70 % délky mužských tratí musí být předem schváleno předsednictvem. 

Start závodu je hromadný.  

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto: 

- u kategorií kadetů a kadetek 10km 

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky 
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- u žákovských kategorií 5km 

 

3.3.3. Časovka 

Trasa: Trasou časovky je buď jeden okruh, nebo trať z místa A do místa B, v délce 6 až 15 km pro muže (v 

případně, že časovka nahrazuje dlouhý závod, musí bý o stejné délce jako předepisují pravidla pro dlouhý 

závod - 3.3.1.), u ženských kategorií lze trať přiměřeně zkrátit. Zkrácení tratí ženských kategorií pod 80 % 

délky mužských tratí musí být předem schváleno předsednictvem.  

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto: 

- u kategorií kadetů a kadetek 5km 

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky 

- u žákovských kategorií 3km 

 

Start: Start závodu je individuální. Závodníci startují minimálně po 30 sekundách. Jury může na žádost 

pořadatele, tento závodní interval zkrátit. 

Pořadí startovního pole je určeno na základě předchozího závodu, případně aktuálního pořadí Rollo ligy a 

výkonnostních tříd. Startuje se od posledního k prvnímu, přičemž první startuje kategorie, žáků, juniorů, pak 

žen atd. 

Drafting (jízda v háku) je při časovce zakázán. 

 

3.3.4. Sjezd 

Trasa: Trasa vede z místa A do místa B. Může mít délku 1 až 10 km, je stejná pro všechny kategorie. Při 

délce trati do 3 km lze jet sjezd ve dvou kolech, pak se časy obou kol sčítají. 

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto: 

- u kategorií kadetů a kadetek 4km 

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky 

- u žákovských kategorií 4km 

 

Charakteristika trati: trať musí převážně klesat, případné stoupání nesmí být delší než 10% délky trati a 

nesmí překonávat větší převýšeni než 10% celkového klesání trati.  

Závodníci startují minimálně po jedné minutě.  

Startovní pole je určeno na základě předchozího závodu, případně aktuálního pořadí Rollo ligy. 

3.3.5. Sprint 

Trasa: Trasou je jeden nebo několik okruhů, případně trať z místa A do místa B o délce 400 až 2000m. 

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto: 

- u kategorií kadetů a kadetek 600m 

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky 

- u žákovských kategorií 400m 
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Úrovně závodu: Závod je rozdělen na kvalifikaci (základní část), čtvrtfinále (I. postupná část), semifinále (II. 

postupnou část) a finále (finální část), pokud není dále stanoveno jinak. 

Postupový klíč: Z kvalifikace se vždy postupuje dle dosaženého času. Z ostatních úrovní závodu se vždy 

postupuje vyřazovacím způsobem, a to tak, že ze 4 členné (případně více členné rozjížďky) postupují dva 

nejlepší.  

V případě shodných časů či dojezdů může do dalších úrovní závodu postoupit více než původně určený počet 

závodníků. 

Systém závodu:  

Kvalifikace: Kvalifikaci závodu absolvují závodníci vždy jako časovku s přihlédnutím k potřebám sprintu. 

Nasazení závodníků do kvalifikace proběhne obdobně, jak je uvedeno výše v čl. 3.3.3.  

Čtvrtfinále 

16 nejlepších je rozděleno do 4 rozjížděk. Rozjížďky startují v níže uvedeném pořadí A,B,C,D. Dělení 

probíhá na základě níže uvedeného klíče. Do dalších bojů postupují vždy první dva z rozjížďky.  

A 1   8  9    16   B  2  7  10  15 

  C  3  6  11  14   D  4  5  12  13 

Semifinále    

8 nejlepších je rozděleno do 2 rozjížděk, rozjížďky startují v níže  uvedeném pořadí I, II. Dělení probíhá na 

základě uvedeného klíče. Do dalších bojů postupují vždy první dva z rozjížďky.  

 I. A/1  A/2  D/1  D/2     II. B/1  B/2  C/1  C/2 

Finále B (dle časových možností pořadatele)  

Ve finále B nastupují 4 poražení závodníci ze semifinále. 

 I/3  I/4  II/3  II/4 

Finále  

Ve finále nastupují 4 nejlepší závodníci. 

 I/1  I/2  II/1  II/2 

Vysvětlení: část před lomítkem určuje skupinu předchozí úrovně, v níž závodník startoval, část za lomítkem 

pořadí, v němž dojel. A/1 vítěz čtvrtfinále A. 

Tento systém bude použit v případě, že počet závodníků v kategorii dosáhne více než 20. Jinak je systém 

následující. 

Kvalifikace:  Z kvalifikace postupuje do dalších bojů 8 nejlepších na základě času. 

Semifinále A 1   4  5    8   B  2  3  6  7  

Finále  I/1  I/2  II/1  II/2 

V případě, že se nesejde více než 8 závodníků v kategorii, jede se kvalifikace jako časovka a 4 nejlepší 

postupují do finále. 

Start a startovní povely: Startuje se kopem (odrazem) nikoli rozběhem.  Závodníci se připraví na startovní 

čáru na povel „připravte se“ a vystartují na následující slovní povel Start, případně výstřel, či jiný výrazný 

zvuk. 

Diskvalifikace -  tresty: Při startu je možné jedno ulití, jakékoliv další ulití bude trestáno diskvalifikací 

provinivšího se závodníka. Dále může být diskvalifikován závodník, který svou jízdou ohrozí ostatní 

závodníky nebo jim bude nesportovním chováním bránit ve svém předjetí, tzn.  bude křižovat dráhu 

v místech, kde je předjetí možné. 
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Určení pořadí v závodu 

Závodníci od 17. místa výše získají v konečném pořadí stejné umístění jako v kvalifikaci. Pořadí závodníků 

poražených ve čtvrtfinále bude určeno na základě času, který dosáhli v této úrovni. Pořadí závodníků ve finále 

A a B bude určeno z jejich dojezdu do cíle a v konečných výsledcích budou mít uvedeny časy, které dosáhli 

ve finálové úrovni. Pokud nemají kategorie junioři, veteráni  samostaný závod, určí se jejich výsledky 

z celkového pořadí. 

Určení pořadí pro přidělení bodů Rollo ligy 

Body do celkového pořadí Rollo ligy budou přiděleny na základě výsledků kvalifikace. 

TERÉNNÍ ZÁVODY 

3.3.6. Kros 

Kros není součástí závodu Rollo ligy. 

Trasa: Trasou je buď jeden, nebo několik okruhů, případně trať z místa A do místa B. 

Délka závodu může být 5 –45 km pro muže, u žen a juniorů lze trasu přiměřeně zkrátit. 

Trasa musí vést minimálně z 60% mimo asfaltové či jinak zpevněné cesty pro běžnou automobilovou 

dopravu.. Start závodu je hromadný.  

ZÁVODY DRUŽSTEV 

3.3.7. Klasická štafeta 

Je to závod tříčlenných družstev na určitou vzdálenost. 

Základní ustanovení: Každý závodník absolvuje určenou délku trati jednou. 

Trasou je buď jeden, nebo několik okruhů o minimální délce 3 km.  

Délka závodu může být 9 –30  km pro muže,  u ženských kategorií lze trať přiměřeně zkrátit. 

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto: 

- u kategorií kadetů a kadetek 3x2km 

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky 

- u žákovských kategorií 3x1,5km 

 

Předávka: Předává se dotekem na jakoukoliv část těla dalšího člena štafety. Při jednotlivých předávkách není 

možné předávat koloběžku, z toho plyne, že v každém družstvu musí být nejméně dvě koloběžky. 

Družstva mohou být pouze mužská či ženská, tak i smíšená. Pro účel Rollo ligy se počítají pouze ligou 

uznaná družstva. 

Start závodu je hromadný. 

Předávací uzemí je území s alespoň omezenou dopravou a délkou 30 m, mělo by být situováno do mírného 

stoupání, aby si závodníci předávali v bezpečných rychlostech. 

Diskvalifikace: Družstvo, které si nepředá v předávacím území a neopraví tuto svou chybu, bude ze závodu 

vyloučeno. 

3.3.8. Americká štafeta 

Je to závod tříčlenných družstev na krátkých okruzích na určitou celkovou vzdálenost, či určený čas (15 – 60 

min). 

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto: 

- u kategorií kadetů a kadetek 15min. 
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- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky 

- u žákovských kategorií 15min. 

 

Základní ustanovení: Každý závodník může jet libovolný počet okruhů minimálně však jeden. 

Trasa je o délce 800 až 2000 m. 

Každý závodník absolvuje minimálně jeden okruh. Předává se předáním koloběžky, předávat se může 

kdykoliv při projezdu předávacím územím, předávání v každém kole není povinné. 

Družstva mohou být pouze mužská či ženská, tak i smíšená. Pro účel Rollo ligy se počítají pouze ligou 

uznaná družstva. 

Start závodu je hromadný. 

Celá trasa musí být uzavřena pro automobilovou dopravu. Předávací území musí mít 80 - 200 m s ohledem na 

počet startujících štafet a musí být situováno v rovné případně stoupající části okruhu, aby si závodníci 

předávali v bezpečných rychlostech a na bezpečném profilu. 

Diskvalifikace: Družstvo, které si nepředá v předávacím území a neopraví tuto svou chybu, bude ze závodu 

vyloučeno. 

3.3.9. Časovka družstev 

Je závod tří až čtyřčlenných družstev s časem. 

Trasa: Trasou je buď jeden nebo několik okruhů dlouhých minimálně 4km, případně trať z místa A do místa 

B. Délka závodu může být od 21 do 45 km pro mužské kategorie. Pro ženské kategorie lze trať přiměřeně 

zkrátit.  

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto: 

- u kategorií kadetů a kadetek 5km 

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky 

- u žákovských kategorií 3km 

Start družstev je individuální. Družstva startují minimálně po jedné minutě.  

Startovní pole je určeno na základě předchozího závodu, případně aktuálního pořadí Rollo ligy. Startuje se od 

potenciálně nejslabšího družstva k nejsilnějšímu. 

Konečný čas družstva je změřen v okamžiku, kdy cílem projede jeho třetí člen. 

Startovní rozestup mezi jednotlivými družstvy musí být takový, aby ani jedno mužstvo nezískalo žádnou 

výhodu. Drafting (jízda v háku) za jiným družstvem nebo jeho členy je zakázán. 

Měření času a jeho hodnocení: je stejné jako u časovky jednotlivců. 

3.4. Požadavky k uspořádání závodů 

Veškeré požadavky k uspořádání koloběžkových závodů jsou uvedeny v dokumentu Manuál pro pořádání 

koloběžkových závodů. 

3.5. Funkcionáři 

3.5.1. Při závodě musí být ve funkci tito funkcionáři 

- ŘEDITEL - koordinuje organizaci, zajistí dostatečný počet personálu a je odpovědný za zdařilý průběh 

závodu.  

Dostatečným počtem pořadatelů se rozumí počet, který je schopen zajistit určení správného pořadí 

závodníků v cíli, změření jejich časů a bezpečný průjezd rizikovými místy. Vyskytuje-li se na trati závodu 



 

8 

železniční přejezd, musí být obsazen časoměřičem a zapisovatelem časových ztrát jednotlivých 

závodníků u tohoto přejezdu. Tyto ztráty se pak odečtou od celkových časů. 

- HLAVNÍ ROZHODČÍ - nesmí být totožný s ředitelem a zodpovídá za průběh závodu přesně dle těchto 

pravidel, přijímá a ve spolupráci s Jury řeší protesty, dohlíží na práci ostatních traťových pořadatelů.  

- OSOBA KVALIFIKOVANÁ POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC – osoba se vzděláním SZŠ, nebo 

člen ČSČK. Dle možností je žádoucí, aby byl k dispozici vůz, nejlépe sanitní s lékařem. 

- TECHNICKÝ DELEGÁT – osoba jmenována předsednictvem ČSK v souladu se Soutěžním řádem pro 

konkrétní závod. Technický delegát kontroluje dodržování pravidel, Soutěžního řádu a Manuálu pro 

pořádání koloběžkových závodů pořadatelem. 

3.5.2. Dále jsou žádoucí tito funkcionáři: 

-  traťový rozhodčí 

- sekretář závodu 

-  cílový rozhodčí 

- Startér 

-  časoměřič 

3.6. Závodní arbitr - JURY 

3.6.1. Jury se sestavuje při každém kole nejvyšší koloběžkové soutěže - Rollo lize, při jiných závodech 

pokud to žádají okolnosti.  Jury má působnost od doby prezentace a její pravomoc končí 

ukončením závodu.  

3.6.2. Jury řeší veškeré nejasné záležitosti týkající se závodu a ke kterým dostane podnět od 

technického delegáta a protesty, jak je uvedeno dále.  

3.6.3. Jury je povinna projednat každý protest závodníka dle 3.6.4, při ostatních neobvyklých situacích 

svolá JURY technický delegát podle svého uvážení.. 

3.6.4. Jury se schází složená z jednoho zástupce každého zúčastněného registrovaného klubu, hlavního 

rozhodčího závodu a technického delegáta (Předseda jury). Problémy řeší diskusí a hlasováním. 

Vítězí návrh, ktery obdrží prostou většinu hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas technického 

delegáta. 

3.6.5. Pořádající klub má právo podat návrh jury, aby v případě nevhodného chování účastníků závodu 

a jejich doprovodu, od příjezdu do odjezdu, provinilce postihla.  

O udělení trestu rozhoduje Jury a její rozhodnutí je u vyjmenovaných sankcí, včetně sankcí u 

jednotlivých Typů závodů konečné. Závodníka v soutěži družstev – družstvo o verdiktu musí 

informovat hlavní rozhodčí. Trest musí být úměrný závažnosti přestupku.  

Sankce: 

- slovní napomenutí (důtka) 

- posunutí v pořadí 

- vyloučení ze závodu nebo z pořadí 

- časová přirážka 

Jury může na základě zjištěných skutečností podat k předsednictvu ČSK i návrhy trestů podle  

podle čl. 4. 

3.6.6. Závodník, který se domnívá, že byl během závodu poškozen, může předložit písemný protest 

hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 1 hodiny po vydání předběžných výsledků a se vkladem 100 
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Kč, který se při uznání protestu vrací. Protest musí být v každém případě vyřešen do vydání 

oficiálních výsledků.  

Protest řeší JURY s konečnou platností. Je žádoucí, aby v případě, že nelze rozhodnout striktně 

dle pravidel, postupovala JURY střízlivě, s rozvahou a vždy v duchu fair play.  

 

4. REKLAMACE, TRESTY A DOPING 

Neznalost těchto pravidel, platného Soutěžního řádu a Vnitřních směrnic ČSK není omluvou konání. 

4.1. O tom, zda se závodník, funkcionář nebo kterýkoliv člen ČSK provinil proti těmto pravidlům, 

soutěžnímu řádu ČSK a vnitřním směrnicím ČSK při závodech rozhoduje JURY. 

V ostatních případech rozhoduje na návrh jiného než provinilého člena ČSK předsednictvo ČSK. / dále 

jen “disciplinární orgán“/. Tento disciplinární orgán se řídí níže uvedenými ustanoveními. V případě 

absence aplikovatelných norem užije obecné zvyklosti ze sportovního prostředí zejména Disciplinárního 

řádu ČAS (Českého atletického svazu).   

Za provinění člena ČSK lze uložit k povaze přestupku, statusu člena a závažnosti provinění tyto tresty: 

I. Závodník, fyzická osoba  

A) slovní napomenutím (důtka) 

B) zastavení závodní činnosti 

C) zastavení činnosti 

D) zákaz výkonu funkce 

II. Kolektivy: 

A) důtka 

B) zastavení závodní činnosti 

C) vyloučení družstva ze soutěže 

4.2. K řádnému objasnění okolností provinění je disciplinární orgán oprávněn přizvat k jednání osoby, které 

mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály. 

Úhrada nákladů pro svědky se vede z prostředků koloběžkového orgánu nebo z prostředků klubu, jehož 

je provinilý členem. O způsobu úhrady rozhodne disciplinární orgán.  

4.3. Disciplinární orgán má případ projednat pouze za osobní účasti provinilce.  Pokud disciplinární orgán 

provinilce předvolá, je tento povinen se disciplinárního řízení zúčastnit, pokud nedal písemný souhlas 

k projednání provinění bez jeho účasti. Nedostaví-li se provinilec bez řádné omluvy, bude případ 

projednán bez jeho účasti. Provinilec se může dát zastoupit jiným občanem nebo organizací, kterým za 

tím účelem udělil plnou moc. 

4.4. Rozhodnutí disciplinárního orgánu 

4.4.1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu 

v případě, že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění 

nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může disciplinární orgán též od 

potrestání upustit. 

4.4.2. Rozhodnutí disciplinárního orgánu o potrestání musí obsahovat: 

a) přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání 

b) charakteristiku provinění, za které byl trest uložen 

c) poučení o možnosti odvolání 
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4.4.3. Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí disciplinárního orgánu o 

uložení trestu, s výjimkou disciplinární trestů uložených za porušení pravidel o dopingu, jejichž 

účinnost začíná dnem odebrání vzorku. 

4.4.4. Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje   o 

průběhu a závěrech disciplinárního řízení. Zápis podepisuje předseda disciplinárního orgánu nebo 

jím zmocněný zástupce. 

4.4.5. Disciplinární orgán vyrozumí o svém rozhodnutí písemně provinilce a koloběžkový oddíl, jehož 

je provinilý členem. Je-li provinilec nebo zástupce koloběžkového klubu jednání disciplinárního 

orgánu přítomen, může být toto rozhodnutí vyhlášeno ústně. 

4.5. Zásady pro ukládání trestů 

4.5.1. Za jedno provinění lze jednotlivci uložit pouze jeden trest; za totéž provinění však může být 

potrestán i kolektiv. 

4.5.2. Projednává-li disciplinární orgán současně několik souběžných provinění provinilce, vysloví trest 

pouze za provinění nejzávažnější. 

4.5.3. Při ukládání trestu přihlíží disciplinární orgán i k případným polehčujícím nebo přitěžujícím 

okolnostem. 

4.5.4. Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění trest, nelze za tentýž skutek vést další 

disciplinární řízení. 

4.6. Odvolání 

4.6.1. Odvolacím orgánem  proti rozhodnutí JURY v místě konání závodu je Předsednictvo ČSK. 

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí předsednictva ČSK v první instanci je Revizní komise 

ČSK. Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí disciplinárního orgánu. Vychází 

z materiálů disciplinárního řízení, které v případě potřeby doplní vlastním šetřením. 

4.6.2. Potrestaný má právo se jednání odvolacího orgánu zúčastnit. Proti rozhodnutí disciplinárního 

orgánu může provinilec podat odvolání, které však nemá v žádném případě odkladný účinek. Za 

jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. Je-li potrestán kolektiv, může podat 

odvolání kterýkoliv jeho člen.  

4.6.3. Odvolání podává potrestaný písemně do 30 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí 

disciplinárního orgánu. 

4.6.4. Odvolání se zasílá v opise disciplinárnímu orgánu, který rozhodoval o potrestání. 

4.6.5. Disciplinární orgán zašle neprodleně všechny písemné podklady a své stanovisko příslušnému 

odvolacímu orgánu. 

4.6.6. Odvolací orgán odvolání zamítne, je-li podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání 

oprávněna. 

4.6.7. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že jeho rozhodnutí 

je odůvodněné a správné. 

4.6.8. Odvolací orgán zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že nešlo o 

disciplinární provinění. 

4.6.9. Odvolací orgán změní rozhodnutí disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že měl být uložen 

jiný trest. 

4.6.10. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat. 

4.7. Zvláštní ustanovení 
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4.7.1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce lze 

na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, příp. podmíněně odložit na zkušební 

dobu v trvání od tří měsíců do jednoho roku. Toto ustanovení se nevztahuje na tresty uložené za 

porušení pravidel o dopingu. 

4.7.2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (disciplinární nebo 

odvolací). 

4.8. Doping 

Závodník nesmí být pod účinkem drog uvedených na listině Antidopingového výboru ČR jako zakázané 

dopingové prostředky. Odebírat vzorky moči a krve může pracovník pověřený ČSK kdykoliv v průběhu 5 

hodin po dojezdu závodníka. Při pozitivním nálezu udělí disciplinární orgán tyto postihy: 

a) při prvním provinění nesmí závodník startovat na soutěžích ČSK až 2 roky ode dne odebrání vzorku nebo 

vzniku provinění  

b) při druhém provinění udělí disciplinární orgán doživotní zastavení závodní činnosti. 

 

Tato pravidla nahrazují předešlá. Všechna předchozí pozbývají platnost.   

V Praze dne 14.3.2016 

 

MgA. Václav Liška, Mgr. Jan Vlášek     


