
 

 

 

ROLLO LIGA 2019 

                                               Druhé kolo  

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - VYSOČINA ARÉNA  

PROPOZICE 11. – 12. května 2019 

sobota 11.5.2019 dlouhý závod, neděle 12.5.2019 časovka štafety 

 

Pořadatel: SPORTOVNÍ KLUB KOLOBĚHU LIPNÍK NAD BEČVOU - LIPENŠTÍ DRACI 

PREZENTACE: Vysočina aréna 11.5.2019 od 10.00 hod do 12.00 hod - klubovna na 

stadionu 

TRAŤ: okruh 2300 m uzavřená. 

Povrch tratě: Asfalt - pěkná kvalita, převýšení okruhu cca 27 m. 

KATEGORIE: přípravka (2012-2010), žáci (2009 - 2007), kadeti (2006 - 2004), junioři (2003 - 2001), senioři 

(2000 - 1980), masters (1979 - 1970), veteráni (1969 - 1960), ultraveteráni (1959 a starší) 

Technický delegát ČSK: Radek Maixner 

STARTOVNÉ:  kadeti, junioři - 100,- Kč / závod, dospělé kategorie 300,- Kč / závod, štafeta dospělí - 100,- Kč 

 

11. května 2019 sobota - Dlouhý závod 

Přípravka - 1,2 km Žáci, (muži, ženy) 3 x okruh (6,9 km), 

Kadeti (muži, ženy) 6 x okruh (13,8 km)  

ženy - juniorky, seniorky, masters, veteránky, ultraveteránky a utraveteráni ,  

muži 8 x okruh (18,4 km),  muži - junioři, senioři, masters a veteráni 12x okruh (27,6 km) 

 

12:00 Start přípravky na 1,2 km 

12:15 Start žáků na 6,9 km 

12:45 Start kadetů na 13,9 km  

14:00 Start závodu na 18,4 km 

15:30 Start závodu na 27,6 km  

Vyhlášení výsledků 30 min po dojezdu posledního zvodu 

Dle počtu přihlášených závodníku může být na místě upřesněn čas startu jednotlivých kategorií. 

 

 



 

 

 

 

12. května 2019 neděle DUO - dvoukolová časovka 
 

Přípravka a žáci 600 m kadeti, ženy, muži 2300 m  

08:45 Start prvního závodníka kategorie přípravka, dále žáci, po 15 sekundách.   Následně start kadetů a 

dospělých dle rozřazení na základě výsledků sezóny 2018 po jednotlivcích v intervalech 15 sekund. 

 

Druhé kolo po jednotlivcích podle dosažených časů od nejlepšího. Začne kategorie přípravky a žáků, pak 

kadeti, junioři a dospělí dle dosažených časů z prvního kola bez rozdílu kategorií. 

 

 

12. května 2019 neděle Americká štafeta 
   

12:30 Start štafety - mladí (přípravka, žáci, kadeti) na 5 min + 1 kolo 

13:00 Start štafety - dospělí (ženy, muži)  na 10 min + 1 kolo ženy a na 15 min + 1 kolo muži   

Trasa (okruh) je o délce 500 m. 

Registrace a platba štafet po skončení sobotního závodu do 19:00 hod. v klubovně v místě prezentace 

Vyhlášení výsledků DUO časovky a štafet 30 minut po dojezdu poslední jízdy. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihlášky / platba startovného 

Přihlášky prostřednictvím web formuláře: 

http://www.amchrono.cz/cz/s2125/Kalendar-akci/c2634-Detail-akce/gsto453-2-kolo-Ceske-ROLLO-ligy-2019 

 

Platba startovného předem převodem účet závodu č.2200360018/2010, zpráva pro příjemce: STARTOVNÉ NM 

2019 (váš klub, u jednotlivce příjmení, jméno a ročník nar.), kluby pošlou exel tabulku a za koho platili na mail: 

dvor.k@seznam.cz 

Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději v pondělí 6. května 2019! 

Přihlášky nebo placení startovného na místě + 100 Kč. Start do závodu DUO časovky v poslední vlně. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

  



 

 

 

 

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI ZÁVODU 

ŘEDITEL ZÁVODU - KAREL DVOŘÁK 

SEKRETÁŘ ZÁVODU - ALENA LeGÁTOVÁ 

HLAVNÍ ROZHODČÍ - ALOIS ONDERKA 

TRAŤOVÍ ROZHODČÍ - VLÁĎA PATERA A ROMAN RŮŽIČKA 

STARTÉR, CÍLOVÝ ROZHODČÍ - PAVEL LEGÁT 

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ - ANDREA ZBOŽKOVÁ 

 

Nabídka ubytování 
    

Pořadatel ubytování nezajišťuje, v blízkosti areálu hotel, další možnosti v Novém Městě na Moravě. 

Nabídka / možnost stravování 

Společné stravování pořadatel nezajišťuje, přímo v areálu je kiosek s rozšířenou nabídkou, dále hotel. V sobotu 

večer lehká večeře - guláš - za symbolickou cenu (50,- Kč). Objednávku prosím v přihlášce. 

 

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. 

  

PRAVIDLA ZÁVODŮ: 

Závodí se dle Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu pro rok 2019.  Závod je měřen elektronicky přes čipy. 

 

Duo - dvoukolová časovka 

 

Jedná se o dva oddělené závody - dvě časovky, kdy součet časů z obou závodů určí pořadí každého závodníka. 

Oba závody se uskuteční v jeden den. Mezi jednotlivými závody je časový odstup min. 30 min. Drafting (jízda v 

háku) při duo časovce není zakázána. 



 

 

 

 

První kolo: 

Trasa: Trasa závodu na okruhu o délce 2,3 km. U přípravky a žákovských kategorií 0,6 km. 

Start: Rozřazení do jednotlivých rozjížděk bude určeno na základě pořadí z Rollo ligy 2018 podle počtu 

průměrně dosažených bodů na závod. Startuje se po jednotlivcích od nejvíce bodovaného s pevným časovým 

intervalem 15 sekund. Závodníci s 0 body v Rollo lize 2018 budou zařazeni před nově příchozí. Závodníci, kteří 

se přihlásí až na místě, budou zařazeni do rozjížďky na poslední místo bez ohledu na výkonnost a kategorii. 

 

Druhé kolo:  

Trasa: Trasa závodu na okruhu o délce 2,3 km (obrácený směr oproti prvnímu závodu). U přípravky a 

žákovských kategorií 0,6 km. 

Start: Po jednotlivcích s časovým odstupem 15 sekund. První na trať vyráží závodník s nejlepším dosaženým 

časem z předchozího závodu. Závodníci se řadí na start bez rozdílu kategorií. Vlastní řazení na startu má 

přípravka a žáci. 

Poznámka pořadatele: Délka každého závodu se může přiměřeně měnit jak ve vzdálenosti, směru jízdy, tak 

také časový odstup mezi starty jednotlivých závodníků, a to dle aktuálních podmínek a způsobilosti tratě. 

 

Start a startovní povely: Závodníci startují na povel startéra. Startuje se kopem (odrazem) nikoliv rozběhem. 

Závodníci se připraví na startovní čáru na povel „připravte se“ a vystartují na následující slovní povel Start, 

případně výstřel, či jiný výrazný zvuk. 

 

Určení výsledků závodů: Do výsledků závodu se započítává „čistý“ čas měřený čipem mezi průjezdem 

startovní a cílové pásky. Součet časů z obou závodů určuje konečné pořadí každého závodníka. Při rovnosti 

sečtených časů z obou závodů určuje celkové pořadí závodníka čas z druhého závodu, dále čas z prvního 

závodu. 

Diskvalifikace: Každý závodník, který zaviní chybný start, bude potrestán slovním napomenutím startéra. Po 

prvním chybném startu kterýkoliv závodník, který způsobí další chybný start, musí odstoupit ze závodu. Dále 

může být diskvalifikován závodník, který svou jízdou ohrozí ostatní závodníky nebo jim bude nesportovním 

chováním 

Dlouhý závod – řazení na start: 
    

Starty 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 2018 a průběžnému pořadí ČKP. 

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, včetně celkového počtu závodníků v jedné kategorii. 

 

 



 

 

 

 

Další pravidla akce 
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 rodiče). 
         

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 2019 - Nové Město na Moravě ve dnech 11. a 12. května 2019 -  přijímá 

účastník tyto propozic a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad, souhlasí se zpracováním osobních 

údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele a Českého 

svazu koloběhu (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů atd…....). 

  

V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných 

orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací.                   

 V případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělí tomuto údaje pro navrácení 

uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod. 

  



 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí na závodech: 

 

ROLLO LIGA 2019 - Nové Město na Moravě ve dnech 11. a 12. května 2019 

Já, ........................................................., nar. ................, rodič/zákonný zástupce dítěte 

.......................................... (dále jen „závodník“), nar. ……................... souhlasím, aby se závodník zúčastnil 

závodů ROLLO LIGA 2019  - Nové Město na Moravě ve dnech 11. a 12. května 2019 

  

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 ……….2019 

  

  

podepsán rodič/zákonný zástupce závodníka:…………………………………………………………….. 

 

 

Aktuální informace sledujte na www.kolobehlipnik.cz a www.ceskykolobeh.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Děkujeme partnerům Českého svazu koloběhu: 

                                                                      Generální partner 
  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní Partneři: 
             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mediální Partner:  

Partneři:                                                         

                     

 

 

 

 

 

 

  

                     

 

 

                     


