
 

 

 

5. KOLO ROLLO LIGY 2018 

 29. – 30. září 2018 
Ostrava in line park SAREZA 

 a Frýdek-Místek – přehrada Olešná 

 
 

PROPOZICE 29. 9. 2018 

Kritérium Ostrava 

konané pod záštitou náměstka primátora města Ostravy    

Ing. Vladimíra Cigánka 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                                               



 

 

 

 

Pořadatel: BoKolobka tým Ostrava z.s. 

Ředitel závodu: Šárka Waldhauserová 

Hlavní rozhodčí: Jiří Waldhauser 

Datum: 29. 9. 2018 
 
Čas prezentace: od 11 hod. 
 
Místo konání: SAREZA  in-line dráha U Cementárny,  Ostrava-Vítkovice 
 
Čas zahájení závodů: 12:30 hod. 
 
Čas ukončení závodů: přibližně 15:30 hod. 
 
Vyhlášení výsledků: 16:00 hod. 
 

PREZENTACE: SOBOTA 29. 9. 2018 od 11 hodin 

                                 Ostrava – areál in line park SAREZA, U Cementárny, Ostrava Vítkovice 

                                                  https://mapy.cz/s/2WsIa 

                     GPS: 49.8131772N, 18.2431764E 

                                                                         

.REGISTRACE :   

 
on line na: www.bokolobkatym.cz nebo na místě. 
  
Děti do 8 let pouze na místě.   
 
 
ČASOVÝ POŘAD A DÉLKA TRATĚ: 

 

11: 00 - 12:30                 Prezentace, registrace (v místě závodu) Hobby 
11: 00 - 13:30                 Prezentace, registrace (v místě závodu) Registrovaní ČSK 
 

Start 12:30                     Hobby děti do 8 let                                              400m 

Start 12:45                     Hobby děti 9 – 15 let                          (2 kola),  2200m 

Start 13:10                     Hobby dospělí                                      (5 kol),    5500m 

Start 13:40                     Žáci, žákyně                                           (2 kola),  2200m 

Start 14:00                     Kadeti/kadetky                                    (5 kol),   5500m 

Start 14:30                     WM, WS, WJ, MUV + WUV                 (7 kol),   7700m 

Start 15:00                     MV MM, MS, MJ                                     (10 kol), 11000m 

15:45 – 16:30                Vyhlášení vítězů 
 

http://www.bokolobkatym.cz/


 

 

 

 

TRAŤ: in line okruh 1,1 km  asfalt, rovina 

 
KATEGORIE muži / ženy 

žáci          2006 – 2008  

kadeti           2003 – 2005  

junioři           2000 – 2002  

senioři           1979 – 1999  

masters           1969 – 1978  

veteráni           1959 – 1968  

ultraveteráni           1819 – 1958 
 

 

HOBBY děti do 8 let 

HOBBY děti 9 – 15 let 

HOBBY muži / ženy 

 

 

   

STARTOVNÉ: 

Do 26. 9. 2018 elektronicky. Po termínu + 50,- Kč. 

                           Žáci 50,- Kč, kadeti 50,- Kč, junioři 150,- Kč, muži/ženy 250,- Kč 

                           Hobby děti 9 – 15 let 50,- Kč 

                           Hobby dospělí m/ž 150,- Kč 

                           Děti Hobby do 8 let věku zdarma. 

č. účtu: 217266651/0600        Do poznámky uveďte: jméno, příjmení a rok narození. 

Startovné je uhrazeno v den připsání částky na účet pořadatele. Při platbě na místě je startovné placeno 
pouze v hotovosti. 

MĚŘENÍ ČASŮ: 

             K měření časů bude použito elektronické čipové zařízení. Čipy budou umístěny na přední vidlici                                                                                                 
I           za pomocí přiložených pásek - dle instrukcí v místě presentace. Čipy jsou vratné, záloha  
             na samotné čipy nebude vyžadována. 
 
 
            KONTAKT: 

            Šárka Waldhauserová, 

            tel. +420 777 114 187, email: bokolobkatym@gmail.com 

 

            VÝSLEDKY, FOTO, VIDEO:  www.bokolobkatym.cz 

 

 

mailto:bokolobkatym@gmail.com
http://www.bokolobkatym.cz/


 

 

 

 

            PRAVIDLA: 

       Závod probíhá v souladu s pravidly Českého svazu koloběhu. 
Vzhledem k počtu přihlášených může dojít k mírnému časovému posunu, 
k rozdělení či sloučení kategorií. 
 

             PARKOVÁNÍ, OBČERSTVENÍ, WC:  

             v místě závodů. 

PRO CESTUJÍCÍ VLAKEM: 

Trasa z nádraží Svinov na Cementárnu:  https://mapy.cz/s/316HE 
Trasa z nádraží Ostrava-Vítkovice na Cementárnu: https://mapy.cz/s/316JG 
 

UPOZORNĚNÍ!  

      Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů, 
telefonního čísla a emailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a 
zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně 
jejich zveřejnění v médiích. Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly 
zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez 
věcného, časového, množstevního a územního omezení. Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů 
nebo zákonných zástupců. 

     Startující koloběžci se zúčastňují závodu dle pravidel ČSK na vlastní nebezpečí, stvrzují níže 
provedeným podpisem, že jim není známa žádná zdravotní překážka, která by jim bránila ve sportovním 
výkonu. Berou na vědomí, že musí dodržovat pokyny organizátorů.  

     Registrací potvrzuji, že na pořadatelích závodu nebudu požadovat náhradu škody za újmu na zdraví či 
za jinou škodu, eventuálně způsobenou třetími osobami. K účasti v závodě musí být každý startující 
náležitě ustrojen a vybaven. 

PŘED STARTEM: 

 Závodníci jsou povinni umístit startovní číslo na řídítka, tak aby bylo čitelné. 

Čipy jsou závodníci povinni umístit na přední vidlici koloběžky nad vyhazovač na opačnou stranu, kde 
není umístěn CC. 

Závodníci jsou povinni mít při závodě řádně na hlavě připevněnou ochrannou přilbu. 

STRAVA: 

Jelikož se v blízkost nenachází vhodné restaurační zařízení, zajistili jsme dovoz jídla přímo na místo. 
Dovoz bude ve dvou vlnách. Výběr je ze dvou jídel.  Žádný fast food!! 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/316HE
https://mapy.cz/s/316JG


 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ: 

Ze soboty 29.9. na neděli 30.9. nabízíme možnost přespání v kulturním domě obce Žabeň ( 80,- Kč/os.) se 

zajištěním kont. snídaně (70,- Kč/os.) 

Ze Žabně se dá dojet  na Olešnou po cyklostezce - cca 4km. 

Asi 300m od “kulturáku“ se nabízí možnost ubytování na statku http://ubytovani.ludma.cz/  

 

Pro cestující vlakem do Žabně: Z nádraží Ostrava-Vítkovice do Paskova s přestupem v Ostrava-Kunčice. 

Z Paskova pak koloběžmo do Žabně.  https://mapy.cz/s/3174H 

 Pro cestující vlakem do Frýdku-Místku: Z nádraží Ostrava-Vítkovice do F-M s přestupem v Ostrava 

Kunčice. Z F-M pak koloběžmo na Olešnou.  https://mapy.cz/s/317hT  

    Dále pak máte možnost se ubytovat v chatové oblasti Olešná http://www.ubytovani-olesna.cz/  nebo 

v kempu pod stan  http://autokempolesna.cz/ 

Zde přehled jednotlivých orientačních bodů  https://mapy.cz/s/32r1L 
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Souhlas rodičů na závodech v koloběhu pro osoby mladší 18 let 

 

Koloběžkové závody 

 

29. 9. 2018, 5. kolo Rollo ligy Ostrava, kritérium 

30. 9. 2018, 5. kolo Rollo ligy Frýdek-Místek, dlouhý závod 

 

 

Rodič (zák. zástupce) 

Jméno a příjmení ………………………………………………….. nar. ……………………….………………. 

 

 

Závodník 

Jméno a příjmení ……………………………………………………nar. ………………………………………. 

 

souhlasím, 

aby se závodník zúčastnil výše uvedeného závodu. 

 

V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že: 

• závodník je zdravotně a mentálně k účasti způsobilý, 

• seznámil jsem se s propozicemi závodu, 

• souhlasím se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch 

propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem. 

• Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a 

jejich využitím ve prospěch pořadatele. 

 

 

V……………………….dne ……………………..                                           podpis………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


