ROLLO LIGA 2018
4. kolo, Petrovice u Moravského Krumlova

PROPOZICE 1. – 2. září 2018
sobota 1. 9. 2018 sprint a štafety, neděle 2. 9. 2018 dlouhý závod
a hobby závody pro dospělé i děti pod 10 let po oba dva dny
HLAVNÍ PARTNER:

OBEC PETROVICE

PARTNEŘI:

OBEC LESONICE

SIGNEX, spol. s r.o. – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Ředitel závodu: Zdeněk Hercik
Hlavní rozhodčí: Jan Hromádko (Jiří Klepáč)
Zdravotní zajištění: Barbora Veselá, Marie Herciková
Technický delegát ČSK: Petr Pešta
PREZENCE: Petrovice u Moravského Krumlova – v sobotu u kostela,
GPS souřadnice: 49.0055414N, 16.2926353E
v neděli u kulturáku, GPS souřadnice: 49.0083036N, 16.2918092E
sobota

1. 9. 2018 11:30 – 12:30 hod

neděle

14. 5. 2017 8:30 – 9:10 hod

TRAŤ: sprint: kvalitní asfalt na hlavní silnici, 400 m s mírným stoupáním (6 m);
štafety: na trase sprintu s obrátkou;
dlouhý závod: silniční okruh 7 km přes obce Petrovice a Lesonice s proměnlivou kvalitou
asfaltového povrchu
KATEGORIE muži / ženy
žáci

2006 - 2008

kadeti

2003 - 2005

junioři

2000 - 2002

senioři

1979 - 1999

masters

1969 - 1978

veteráni

1959 - 1968

ultraveteráni

1819 - 1958

kategorie mimo ligu: přípravka (20011-2009), minipřípravka (2014-2012), hobby (od 15 let)
STARTOVNÉ: Žáci a děti do 10 let – zdarma, kadeti – 50 Kč / závod, junioři 100 Kč / závod, ostatní
250 Kč / závod, štafety 100 Kč. Startovné při registraci na místě + 100 Kč (platí i pro děti).

1.9. 2018 sobota sprint
Sprint:
žáci, kadeti, ženy i muži – 400 m
děti do 10 let 100 m (2012 a mladší) a 200 m (2009-2011)
Závody v individuálním sprintu začínají kvalifikační částí, organizovanou intervalovým startem. Do
čtvrtfinále postoupí maximálně 30 nejlepších závodníků v nejpočetnějších kategoriích, do semifinále
postoupí maximálně 12 nejlepších závodníků. Jede se pouze Finále A, do kterého postoupí 6
nejlepších závodníků.

Štafety:
Podle Pravidel 2018 je povoleno, aby do kategorii senior byla u jednoho klubu, max. jedna štafeta
doplněna jedním závodníkem/cí kategorie kadet, pokud jde o trať odpovídající této mladší kategorii.
Nelze však v kategorii senior umožnit start žákům (žákyním). Žákům a žákyním je povoleno startovat
v kategorii kadetů, a to za stejných podmínek jako kadetům u kategorie senior. Každý závodník
absolvuje vždy jen jeden okruh. Tříčlenná družstva, jedna koloběžka, předávání koloběžky vždy po 1
kole, v určeném předávacím území!
Kategorie / délka závodu štafet:
žáci, hobby (10 minut + 1 kolo)
ženy a kadeti (15 min + 1 kolo)
muži (20 min + 1 kolo)
Časový pořad sobota (může být upraveno dle skutečného počtu přihlášených závodníků):
Sprint
13:00 Starty dětí do 10 let (zkrácená délka 100 a 200 m)
13:35 AUTOBUS ZNOJMO - MK
13:40 Kvalifikace RL – muži/ženy: senioři, masters, veterání, ultraveteráni, junioři, kadeti, žáci (start
po 30 s)
14:50 blok čtvrtfinálových jízd mužů (senioři, masters)
15:35 AUTOBUS ZNOJMO – MK
15:37 semifinále žen (seniorky, masters)
15:47 AUTOBUS MIROSLAV – MK
15:50 semifinálové jízdy mužů (senioři, masters)
16:09 AUTOBUS MK – MIROSLAV
16:14 AUTOBUS MK – ZNOJMO
16:16 blok finálových jízd
Štafety
17:10 štafety ženy, kadeti (15 minut + 1 kolo)
17:35 AUTOBUS ZNOJMO – MK
17:40 štafety muži (20 minut + 1 kolo)
18:14 AUTOBUS MK – ZNOJMO
18:15 štafety žáci, hobby (10 minut + 1 kolo)
18:45 Vyhlášení výsledků, tombola pro dětské závodníky
Občerstvení v cíli: pití, ovoce
Večerní doprovodný program:
-

prezentace koloběžkového týmu TRISTEP o letošní akci – Metrostav handy cyklo maratonu – 2222 km
v limitu 111 hodin, projekt na podporu handicapované Monči

-

koncert místní kapely – moderní a rocková hudba

2. září 2018 neděle Dlouhý závod

žáci/žákyně a hobby 1x okruh (7 km), kadeti / kadetky 2x okruh (14 km),
ženy (všechny kategorie) a utraveteráni muži 3x okruh (21 km),
muži: junioři, senioři, masters a veteráni 4x okruh (28 km)
9:30 Start závodu dětí do 7 let (r. 2012 a mladší) na 500 m.
9:35 Start závodu na 7 km (žáci, žákyně a hobby)
9:36 Start závodu dětí do 10 let (r. 2009-2011) na 1000 m;
10:06 Start závodů na 28 km
10:07 Start závodu na 14 km
10:08 Start závodu na 21 km
11:15 Stop závodu – nebude možný průjezd do dalšího kola (průjezd autobusu 11:44)
11:50 Vyhlášení výsledků, tombola pro dětské závodníky
Startovní pozici (řadu) závodníků na startu dlouhého závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit
na základě přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.
Občerstvení v cíli: pití a ovoce

Přihlášky / platba startovného
Přihlášky: prostřednictvím web formuláře do 26. 8. 2018 na https://www.sportt.cz/register/746
V přihlašovacím formuláři můžete kromě přihlášení na závody objednat ubytování z pátku na sobotu a
ze sobory na neděli + sobotní večeři a nedělní snídani a oběd. Ubytování a stravu si přes formulář
může objednat i Váš nezávodící doprovod.
Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději v úterý 28. 8. 2018! Přihlášky nebo platba startovného
na místě + 100 Kč, platí i pro děti.
Startovné je možné navýšit dle osobního uvážení o variabilní položku. Výtěžek závodu je
věnován
na
podporu
handicapované
Monči.
Podrobnosti
na:
https://www.facebook.com/tristep111/, případně je možné zvolit jinou formu podpory na:
https://www.nakopni.me/projekty/sponzoring/monoski-pro-moncu-trenazer#1.

Půjčovna koloběžky
Na místě závodu bude možné zapůjčit koloběžku. Koloběžky je v takovém případě nezbytně nutné
rezervovat při elektronické registraci (v ideálním případě do 22. 8.).

Nabídky ubytování
Závodníci a jejich doprovod mohou využít pro přespání sál kulturního domu (vlastní karimatka a
spacák), nebo ve vlastním stanu či karavanu na travnaté ploše v obci Petrovice u Mor. Krumlova
(sprchy a WC na fotbalovém hřišti) – za cenu 50 Kč/osobu a den. Možnost ubytování od pátku.

Pořadatel jiné ubytování účastníků nezajišťuje. Z dostupného ubytování v okolí:
•

kemp Vémyslice (5 km) pro stany a karavany, dále možnost ubytování v osmi a čtyř lůžkových
obytných buňkách (http://www.kempvemyslice.cz)

Nabídka stravy
V rámci přihlašovacího formuláře je možné objednat:
sobota 1. 9.:
večeře: Vývar s masem a kapáním 25,- Kč
Vepřový guláš a chléb 60,- Kč
Místní specialita „kotlík“ („živáňská“ vepřový, kuřecí plátek se zeleninou, chléb) 80,- Kč
čas výdeje: 18:00 – 19:30
neděle 2. 9.:
snídaně (čaj, káva, pečivo, marmeláda, máslo, párky, paštika, vejce, zelenina, moučník) 50,- Kč
čas výdeje: 7:00 – 9:00
oběd:

Vývar s masem a kapáním 25,- Kč
Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem 80,- Kč
čas výdeje: 11:30 – 13:00

Po dobu závodu, vyhlašování a zábavy bude otevřeno místní pohostinství, kde je možno si zakoupit
pití, pizzu, utopence, drobné občerstvení.

Podmínky účasti a další ujednání
Umístění startovních čísel a čipů
Závodníci jsou povinni umístit startovací číslo na řídítka, tak aby, nebylo zkrouceno. tj. za obě očka
pro uchycení na řídítkách. Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění, hrozí
diskvalifikace. Číslo se vrací s čipem pořadateli.
Čipy jsou závodníci povinni umístit na přední vidlici předního kola koloběžky nad vyhazovák, resp. na
druhou stranu vidlice od senzoru CC. Umístění čipů bude kontrolováno rozhodčími a při špatném
umístění diskvalifikace v závodu.
Závodník se převzetím čipu zavazuje, že pokud čip ztratí, uhradí pořadateli na místě vzniklou škodu
ve výši 500 Kč. PO SKONČENÍ ZÁVODŮ SE ČIPY VRACÍ POŘADATELI.
Starty – řazení na start:
Starty dlouhých závodů budou organizovány pořadateli ve startovních řadách, závodník je povinen
uposlechnout pokynů pořadatele a respektovat poučení udělené před startem závodu.

Při udělování startovních čísel pořadatel přihlédne k výsledkům Rollo ligy 2017 a průběžnému pořadí
2018. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit “divoké karty“ na základě prokázané výkonnosti v rámci TOP
30 u mužů a TOP 20 u žen. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních řad a změnit počet
závodníků v jedné řadě na základě celkového počtu přihlášených.
Závodí se dle Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu pro rok 2018. Závod je měřen elektronicky přes
čipy.
Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu, závodník, který v den startu nedovrší l8-ti let je
povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o
povolení ke startu v závodě. (viz. příloha)
Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a pořadatelů.
Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z
důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických
změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.
Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s vědomím svého dobrého
zdravotního stavu (u dětí rodič, zákonný zástupce).
Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na
obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození
vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům nebo
třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno,
aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v závodě uzavřenou pojistnou
smlouvu.
Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků dopingu a alkoholu.
Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500,-Kč. Vklad
bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze
v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo u ředitele
závodu v místě časomíry. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo Českého svazu koloběhu
nebudou uznány.
Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve
prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem a Českým svazem
koloběhu.
Přihlášením na závody: ROLLO LIGA 2018 – 4. kolo - Petrovice ve dnech 1. – 2. září 2018 - přijímá
účastník tyto propozice a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad, souhlasí se zpracováním
osobních údajů.

Souhlas rodičů / zákonného zástupce s účastí nezletilého závodníka na sportovní akci
Rollo liga - 4. kolo, Petrovice u Moravského Krumlova ve dnech 1. – 2. září 2018

Já, ........................................................., nar. ................, rodič / zákonný zástupce dítěte
.......................................... (dále jen „závodník“), nar. ……..................., souhlasím, aby se závodník
zúčastnil závodů v rámci Rollo liga - 4. kolo, Petrovice u Moravského Krumlova ve dnech 1. – 2. září
2018.
V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že:
1. závodník je zdravotně a mentálně způsobilý k účasti v závodu
2. jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu
3. 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
4. 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 ………………….. 2018

Podpis rodiče / zákonného zástupce závodníka:

……………………………………………………………..

Děkujeme partnerům Českého svazu koloběhu

