SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016
Preambule: Všichni účastníci (pořadatelé, závodníci a diváci) jsou povinni ctít duch fair – play a
chovat se dle dobrých mravů a právních předpisů ČR.
1.

Úvod

Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů.
Všechny předchozí soutěžní řády pozbývají platnost.

2.
2.1.

Členské příspěvky, závodní licence pro Rollo ligu a informační systém ČSK

Členské příspěvky 2016 a závodní licence pro Rollo ligu

a)

Svazové členské příspěvky na rok 2016 jsou 50,- Kč pro dospělé kategorie

b)

Závodní licence pro Rollo ligu 2016 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:
Registraci pro sezonu 2016 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:
i.

Individuální nebo týmová registrace může být provedena výhradně prostřednictvím internetového
formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách ČSK www.ceskykolobeh.cz/portal .

ii. 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.
iii. Platba členských příspěvků a závodní licence může být uskutečněna výhradně bankovním převodem
dle instrukcí uvedených v internetovém formuláři na bankovní účet ČSK 2200405212/2010.
iv. Pro započítání všech závodů Rollo ligy 2015 do celkového pořadí je závodník povinen provést
registraci a platbu členských příspěvků a závodní licence nejpozději do 15.5.2015.
v. 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.
vi. Podrobnosti upraví Registrační a přestupní řád.
2.2.

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 Jan Vlášek, e-mail vlasek@ekolobezka.cz, tel. 737535664.
Propozice závodů Rollo ligy a případných jiných závodů, které je vhodné zařadit do koloběžkového
kalendáře, posílejte na tyto e-mailové adresy:
-

vlasek@e-kolobezka.cz a kopie na

-

predseda@ceskykolobeh.cz

-

martinkadlec@post.cz

1

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 požádána.

3.

Struktura koloběžkových soutěží

ČSK zaštiťuje tyto koloběžkové soutěže v České republice
-

„Rollo liga - Mistrovství ČR v ligových koloběžkových soutěžích“ je nevyšší soutěží koloběžkářů
České republiky s tradicí již od roku 1968. Je pořádána ligovým formátem, kdy každé kolo Rollo
ligy se koná o víkendu (nebo prodlouženém víkendu) a zahrnuje alespoň dva koloběžkové
závody hodnocené do seriálu Rollo ligy.

-

„Český koloběžkový pohár“ je dlouhodobou soutěží koloběžkářů skládající se z pěti a více
jednorázových silničních závodů.

-

„Český krosový koloběžkový pohár“ je dlouhodobou soutěží koloběžkářů skládající se z pěti a
více jednorázových krosových závodů.

4.

Rollo liga - Mistrovství ČR v ligových koloběžkových soutěžích

Rollo liga je nejvyšší koloběžková soutěž jednotlivců a jejich týmů v ČR. Jako soutěž jednotlivců a družstev
probíhá v jednotlivých kolech. Závody jsou otevřené všem koloběžkářům, hodnocení soutěže – Rollo ligy je
upraveno níže.
Aby závodník mohl být hodnocen v celkovém pořadí Rollo ligy, je třeba, aby byl členem ČSK, měl včas
zaplacen členský příspěvek a závodní licenci pro daný rok /viz výše čl. 2/. Jednotlivých závodů se může
zúčastnit i závodník bez závodní licence a je také započítán do výsledků závodu, včetně možné vyhlášení
vítězů.
4.1.

Typy závodů Rollo ligy

Každé kolo Rollo ligy musí obsahovat dva závody:
-

vždy dlouhý závod a dále

-

kritérium (krátký závod s hromadným startem), časovku, nebo sprint.

Dlouhý závod lze maximálně jednou v sezoně nahradit časovkou o minimální délce 20km (pro mužské
kategorie). V takovém případě musí být druhým závodem kola Rollo ligy kritérium nebo sprint.
Dále je možné v rámci ligového kola uspořádat rovněž týmový závod – štafety nebo časovku družstev.
Jedno kolo Rollo ligy bude vyhlášeno jako Mistrovství České republiky v jednotlivých disciplínách.
Mistrovství České republiky je třídenní (preferovaný formát pátek, sobota, neděle). Preferované datum
MČR 2016 je 2 – 3 týdny před MS v koloběhu 2016, které se uskuteční na začátku července v Austrálii.
Jedno kolo Rollo ligy bude konáno jako součást Eurocupu, pokud bude Česká republika vybrána IKSA
jako hostitelská země Eurocupu 2016.
Závěrečné kolo Rollo ligy bude konáno jako tzv. Superfinále a bude společným kolem Rollo ligy a
Českého koloběžkového poháru.
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4.2.

Přidělení závodů Rollo ligy

Potencionální pořadatel závodu Rollo ligy podá přihlášku ligového závodu předsednictvu ČSK nejpozději
do 15.1.2016. Součástí přihlášky závodu musí být zejména:
-

Datum a místo konání akce

-

Předpokládané závody, jejich délka a profil

-

Specifikace, zda má být závod MČR, Eurocup, Superfinále nebo standardní závod

-

Obecné informace k zázemí závodu, ubytování, stravování apod.

-

Informace o předpokládané výši startovného.

-

Informaci o tom, zda bude pořadatel požadovat dotaci ČSK na zajištění časomíry a zda bude
požadovat zajištění časomíry ČSK (Apachi) nebo zda bude disponovat časomírou vlastní.

Přihlášky závodu Rollo ligy se zasílají e-mailovou formou na e-mail predseda@ceskykolobeh.cz a v kopii
na vlasek@e-kolobezka.cz a martinkadlec@post.cz .
Předsednictvo ČSK rozhodne o přidělení závodů a definitivní verzi kalendáře Rollo ligy 2016 do
15.2.2016.
V případě, že bude pořadateli závod přidělen, je pořadatel povinen splnit veškeré povinnosti tohoto
Soutěžního řádu, Pravidel koloběžkových závodů, Manuálu pro pořádání koloběžkových závodů, jakož i
dalších předpisů ČSK.
4.3.

Kategorie

a. Věkové kategorie
Věkové kategorie Rollo ligy jsou pro rok 2016:
2006 - 2004 - žáci, žákyně
2003 - 2001 - kadeti, kadetky
2000 - 1999 - junioři, juniorky
1998 - 1977 - senior muži, ženy
1976 - 1967 - masters muži, ženy
1966 - 1957 veteráni, veteránky
1958 a starší ultraveteráni a ultraveteránky
Podmínky vyhlašování vítězů a slučování kategorií
Pořadatel vyhlásí 3 nejlepší v dané kategorii, pokud se z takové kategorie zúčastní minimálně tři závodníci.
V případě počtu závodníků v dané kategorii menší než 3, se kategorie slučují.
Slučování kategorií probíhá od krajů do středu (střed jsou senioři) do kategorie o minimálním počtu tří
závodníků. Sloučení kategorií nemá vliv na bodové hodnocení Rollo ligy.
b. Technické kategorie (typ koloběžky)
Rollo liga 2016 se koná:
-

v kategorii OPEN: každý závod, všechny koloběžky bez omezení rozměrů kol splňující technická
ustanovení Pravidel koloběhu čl.2.1.

-

v kategorii 12“ koloběžek a to pouze v závodě, kde bude splněna podmínka účasti 6 mužů a v
kategorii žen při splnění účasti 3 žen (koloběžka musí mít obě kola s rozměry 12,5 palců). V této
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kategorii se doporučuje obdobně jako u žáků, kadetů a juniorů, provést slavnostní vyhlášení a
udělení minimálně diplomu nejlepším.
4.4.

Hodnocení Rollo ligy

Každý závod Rollo ligy se koná jako soutěž jednotlivců a družstev. Jednotlivci se dělí dle kategorií. Družstva
na družstva mužů a žen. Závodník nesmí v průběhu jednoho ročníku Rollo ligy startovat v družstvech
různých klubů. Závodů se mohou zúčastnit i jednotlivci nezařazení do družstva. Podrobnosti upraví
Registrační a přestupní řád.
4.4.1. Individuální hodnocení:
Vítězem závodu se stává závodník, který absolvuje závod v nejkratším čase. Závodník, který dojede do cíle
ve více než dvojnásobném čase než vítěz, není hodnocen.
V případě závodu, který se jede na více okruhů, platí tato zásada: jakmile vedoucí závodník ujede
předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry. Závodník je
hodnocen ujede-li více jak 50% délky závodu s podmínkou protnutí cílové čáry závodu, nebo cílové čáry
některého z okruhů (nejsou - li totožné).
Dosáhne-li v časovce více závodníků stejného času, pak se body za jejich místa dělí rovným dílem.
Podle umístění v každém závodu se přidělují body do celkové žebříčku Rollo ligy takto: za první místo 40
bodů, za druhé 39 bodů atd. … za čtyřicáté místo 1 bod. Ostatní závodníci nebodují.
4.4.2. Hodnocení družstev
Mužské družstvo musí mít minimálně 3 jednotlivce. Ženské družstvo musí mít minimálně 3 jednotlivce,
v případě počtu pouze dvou závodnic daného teamu však platí výjimka a dopočítává se třetí jako by skončila
za poslední závodnicí daného závodu.
Vítězem závodu se stává družstvo, jež má nejnižší součet umístění tří nejlepších závodníků. V případě
rovnosti rozhoduje lepší umístění nejlepšího závodníka družstva.
Pokud má tým na závodě 6 a více jednotlivců může postavit dvě a více družstev (tzn. „A“, „B“, „C“ apod.).
Tato družstva musí být nahlášena před závodem v rámci prezentace. Pokud nedojde před závodem
k nahlášení více družstev v rámci jednoho týmu platí, že družstvo staví pouze jeden tým a do pořadí
družstev se počítají tři závodníci družstva, kteří se umístí v tomto závodě nejlépe. Jednotlivec může
startovat v různých závodech za různá družstva jednoho klubu.
Podle umístění v každém závodu se přidělují body do celkové žebříčku Rollo ligy družstev takto: první
družstvo získává do ligového bodování 10 bodů, desáté 1 bod, další družstva žádný bod.
Body získávají pouze družstva, v němž jsou hodnoceni minimálně tři jednotlivci – muži, u žen je možná výše
uvedená výjimka. Smíšená družstva jsou nepřípustná.
4.4.3. Celkové hodnocení
Po skončení posledního závodu ročníku Rollo ligy sestavuje ČSK konečné pořadí jednotlivců a družstev na
základě hodnocení jednotlivých závodů.
Celkovým vítězem ročníku Rollo ligy se stává jednotlivec a družstvo s nejvyšším součtem bodů. V případě
rovnosti bodů rozhoduje počet nejlepších umístění, dále počet druhých nejlepších umístění, počet třetích
nejlepších umístění, pak součet pomocných bodů ve všech závodech (pomocné body: první závodník
dostane tolik bodů, kolik odstartovalo závodníků, každý další pak o bod méně).
V hodnocení jednotlivců i družstev se škrtá 30% nejhorších výsledků v dané sezóně. Pořadí závodníků, kteří
v ligovém ročníku nebodovali, je určeno na základě prostého součtu pomocných bodů.
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Tabulka závodů vypsaných do Rollo ligy s počtem závodů, které se nezapočítávají do celkového pořadí (při
absolutní účasti na závodech se škrtají nejhorší výsledky, nebo povolená míra absence na závodech):

Počet
závodů
vypsaný
ch do
Rollo
ligy

Škrtané
závody
z vypsaných
závodů do
Rollo ligy

Závody
započítávané
do celkového
hodnocení

6

2

4

7

2

5

8

2

6

9

3

6

10

3

7

11

3

8

12

4

8

13

4

9

14

4

10

15

5

10

16

5

11

17

5

12

18

5

13

19

6

13

20

6

14

ČSK zveřejní výsledky za daný ročník Rollo ligy vypracované v tabulce na webových stránkách ČSK, a to
nejpozději do konce kalendářního roku. Během roku ČSK zpracovává rovněž průběžné hodnocení soutěže.
4.4.4. Mistrovství České republiky v koloběhu
Mistrovství České republiky v koloběhu se koná jako dvoudenní akce a je vrcholem domácí koloběžkové
sezony. Mistrovství ČR v koloběhu se uskuteční 25.-26.6. v Plzni.
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MČR sestává ze dvou závodů jednotlivců a jednoho týmového závodu.
Povinným závodem MČR je dlouhý závod. Dále může pořadatel volit mezi časovkou, kritériem, sprintem (tj.
např. kombinace dlouhý závod, časovka, sprint apod.) a pokud jde o týmovou soutěž mezi štafetami a
časovkou družstev. Více k jednotlivým disciplínám viz Pravidla koloběžkových závodů.
Případná specifika pořádání MČR v koloběhu stanoví Manuál pro pořádání koloběžkových závodů.
4.4.5. Superfinále
Poslední závod Rollo ligy se jede jako Superfinále a je tedy spojený se závodem Českého koloběžkového
poháru. Ohledně Superfinále platí, co bylo výše řečeno o závodě Rollo ligy. Pořadatele upozorňujeme, že lze
očekávat vyšší účast závodníků než v obvyklém závodě Rollo ligy a tomu by tedy měla odpovídat rovněž
úroveň organizace a zabezpečení závodu.
4.4.6. Technický delegát
ČSK zavádí funkci Technického delegáta. Každému závodu ČSK bude přidělen Technický delegát, se kterým
bude pořadatel závodu konzultovat celkový koncept závodu a detaily k jednotlivým tratím a zajištění zázemí
závodu. Technický delegát bude kontrolovat zejména soulad postupu pořadatele s Manuálem pro pořádání
koloběžkových závodů, a to jak předběžně, tak i v průběhu závodu a rovněž po dokončení závodu (výsledky,
informační povinnosti apod.).
Před přidělením Technického delegáta pořadateli, směřuje pořadatel veškeré otázky předsednictvu ČSK.
4.4.7. Startovní čísla
Závodníci musí své koloběžky označit startovními čísly přidělenými ČSK. Prvních dvacet čísel v mužích a
deset v ženách je vždy rezervováno na celou sezónu podle celkového umístění z minulého ročníku Rollo
ligy. Ostatní závodníkům se přidělují čísla před každým závodem, dle podmínek pořadatele.
Číslo se umísťuje doprostřed řídítek, tak aby bylo čitelné a zřetelně viditelné zepředu.
Závodníci jsou povinni vždy umístit startovací číslo na řídítka, tak aby nebylo zkrouceno tj. za obě očka pro
uchycení. Umístění dalších čísel (na záda, nohy apod.) určí pořadatel.
Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění hrozí při nepřečtení čísla posun
v pořadí, nebo i diskvalifikace.
PO SKONČENÍ ZÁVODŮ SE ČÍSLA, nestanoví – li pořadatel jinak, VRACÍ POŘADATELI! Za nevrácené číslo je
ČSK oprávněn požadovat finanční náhradu.
4.5.

Práva a povinnosti pořadatele pořádajícího kolo Rollo ligy

4.5.1. Povinnosti pořadatelů závodů Rollo ligy
V případě, že předsednictvo ČSK přidělí závod Rollo ligy pořadateli, je pořadatel povinen zejm.:
a) dodržovat veškeré předpisy ČSK, zejm. Pravidla koloběžkových závodů a Manuál pro pořadatele
koloběžkových závodů,
b) nejpozději 1 měsíc před konáním závodu zaslat technickému delegátovi předběžné propozice
závodu,
c) nejpozději 2 týdny před konáním závodu vydat finální propozice závodu,
d) informovat závodníky o možnostech ubytování,
e) zajistit kvalifikovanou první pomoc,
f)

zajistit dostatečný počet pořadatelů a povinné funkcionáře závodu,
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g) označit trať,
h) vydat řádně a včas výsledky,
i)

zajistit měření elektronickou časomírou

j)

a další dle Manuálu pro pořádání koloběžkových závodů.

ad c) Ubytování - pořádající klub je povinen informovat koloběžkáře a jejich doprovod o možnostech
ubytování ze soboty na neděli, a to tak že:
➢ V propozicích se uvede termín, do kterého je pořadatel schopen zajistit objednané ubytování. V tom
případě objednané i nevyužité noclehy účtuje v plné výši.
➢ V propozicích nebo příloze propozic, pořadatel uvede seznam ubytovacích zařízení s volnou
kapacitou pro předpokládaný termín závodu a jejich kontaktní spojení.
Pořadatel je v případě, že zajišťuje ubytování, povinen napsat do pozvánky cenu za ubytovaní.
ad j) Oficiální výsledky pošle pořadatel nejpozději do dvou dnů předsednictvu ČSK a správci
internetových stránek ČSK, a to v níže uvedené předepsané formě. Kontaktní maily:
-

vlasek@e-kolobezka.cz a v kopii na

-

predseda@ceskykolobeh.cz

-

rostislav.tocik@cez.cz

ad m) Elektronická časomíra - Pořadatel je povinen zajistit měření závodu prostřednictvím elektronické
časomíry (čipy) ve všech závodech Rollo ligy:
Pořadatelé závodu Rollo ligy, kteří mají zájem na přidělení příspěvku na elektronickou časomíru, mají
povinnost požádat předsednictvo o dotaci spolu s podáním přihlášky závodu Rollo ligy spolu s oznámením,
zda požadují zajištění časomíry předsednictvem ČSK (Apachi), nebo zda budou disponovat časomírou vlastní.
Z rozpočtu ČSK pro rok 2015 bylo na dotace na časomíru vyčleněno prozatím 30.000,- KČ, které budou
rozděleny mezi pořadatele na základě uvedených žádostí.
4.5.2.

Práva pořadatelů závodů Rollo ligy

Pořadatel závodu Rollo ligy má právo:
a) Požadovat podání přihlášek a platbu startovného v termínu stanoveném v propozicích. Při
přihlášení v pozdějším termínu je pořadatel oprávněn přihlášku odmítnout, nebo požadovat vyšší
startovné.
b) Požadovat od závodníka ve věku 10 - 18 let písemný souhlas nejméně jednoho z rodičů či jejich
zákonného zástupce s jeho startem na těchto závodech.
c) Požadovat zaplacení startovného dle propozic .
Ad a) 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 žáků, kadetů a juniorů. Dále je doporučeno
udělovat dětským kategoriím minimálně diplom za umístění na stupni vítězů v jejich kategorii.
Pořadatel má právo nepustit na start závodníka:
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a) jež není v den startu starší deseti let,
b) jež není v den startu starší osmnácti let a na požádání nepředložil písemný souhlas rodičů o
povolení ke startu na závodě,
c) který nezaplatil startovné,
d) který nemá ochranou přilbu,
e) je pod vlivem alkohol, drogy, či jiné omamné nebo psychotropní látky,
f)

z jiných příčin - tento bod platí pouze po projednání v Jury.

5.

Český koloběžkový pohár (ČKP)

Český koloběžkový pohár je soutěž skládající se z minimálně 4 jednorázových silničních závodů.
5.1.

Typy závodů ČKP

Pro typy závodů ČPK platí totéž, co pro závody Rollo ligy.
5.2.

Přidělení závodů ČKP

Pořadatele závodu Českého koloběžkového poháru vyhledává předsednictvo ČSK v návaznosti na definitivní
podobu kalendáře Rollo ligy. Zájemci o pořádání ČKP se mohou nicméně hlásit o pořádání závodu u
předsednictva ČSK obdobně, jak je stanoveno v případě Rollo ligy.
Kalendář ČKP bude k dispozici do 31.3.2016.
5.3.

Kategorie

ČKP je pořádán v kategorii muži a ženy bez rozdílu věku a celkové pořadí ČKP je tak stanoveno pouze
v těchto dvou kategoriích. To nevylučuje právo pořadatele vyhlásit jednotlivé dílčí závody ve více
kategoriích.
5.4.

Hodnocení ČKP

Bodování ČKP probíhá dle pravidel platných pro bodování Rollo ligy, a to zvlášť pro mužskou a ženskou
kategorii tj. za první místo 40 bodů, za druhé 39 bodů atd. … za čtyřicáté místo 1 bod. Ostatní závodníci
nebodují.
Vyhlášení ČKP proběhne po posledním závodě sezony, kterým bude Superfinále konané společně
s posledním závodem Rollo ligy.
5.5.

Ostatní

V ostatním se použije přiměřeně to, co je tímto Soutěžním řádem stanoveno pro závody Rollo ligy.

6.

Český krosový koloběžkový pohár (ČKKP)

Český koloběžkový krosový pohár je soutěž skládající se z minimálně 4 jednorázových krosových závodů.
Pro ČKKP platí přiměřeně vše, co je uvedeno výše pro ČKP. Pouze poslední závod ČKKP není součástí
Superfinále a celkové vyhlášení ČKKP bude provedeno na posledním závodě ČKKP v sezoně 2016.

Soutěžní řád pro sezonu 2016 vydal Český svaz koloběhu dne 14.3.2016
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Příloha:
- Vzor souhlasu rodičů dítěte s účastí na závodech Rollo ligy
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Vzor souhlasu rodičů s účastí na závodech Rollo ligy
Já, ......................, nar. ................, rodič dítěte ............................. (dále jen „závodník“), nar.
.................
souhlasím,
aby se závodník zúčastnil závodu koloběžkové Rollo ligy, který se koná ve dnech ........., 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
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