PRAVIDLA KOLOBĚŽKOVÝCH ZÁVODŮ
Sportovní čestnost by měla být vedoucím principem při interpretaci těchto pravidel jak závodníky, tak
pořadateli.“
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1 OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
•
•
•
•
•
•
1.7
1.8

Právo uspořádat soutěž v koloběhu mají členové Českého svazu koloběhu a právnické subjekty, které se
zaváží dodržovat tato pravidla.
Předsednictvo ČSK oslovuje potencionální pořadatele závodů v koloběhu, případně zveřejní výzvu
k doručení přihlášek k závodům, o kterých rozhodne a zařadí kalendáře Českého svazu koloběhu.
Pořádání závodu Rollo ligy přiděluje předsednictvo ČSK přednostně pořadatelům/spolkům, které mají
s pořádáním Rollo ligy zkušenosti a k dispozici trať, která parametry odpovídá požadované úrovni
závodu a dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích. Pořádání Mistrovství ČR přiděluje
předsednictvo ČSK a vybírá mezi jednotlivými kandidáty, kteří splnili podmínku z předchozí věty a podali
včasnou přihlášku závodu jako MČR.
Maximální výše vkladu (startovného) je omezena, řídí se ohledem na typ a charakteristiku závodu a je
určena Soutěžním řádem pro daný rok.
Závody odsouhlasené do kalendáře Svazu, zejména Rollo liga, jsou závazné. Odřeknutí vypsaného závodu
se musí provést nejpozději 21 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.
Pořadatel musí zveřejnit rozpis závodu nejméně 3 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
další důležité údaje jsou uvedeny v těchto pravidlech a Soutěžním řádu.
Výtěžek ze závodu náleží pořadateli.
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
•
•
•
2.2
2.3

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.
Závodník musí absolvovat celou trať s koloběžkou. Koloběžku lze měnit pouze při její poruše, např.
prasklý rám, rozbité brzdy, defekt kola apod.
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 VĚKOVÉ KATEGORIE
3.1

Věková hranice je dána ročníkem narození. Pouze v kategorii žáci rozhoduje o účasti na závodech, kde
není úplná uzavírka trasy od silničního provozu, datum dosažení 10 let (viz zákon o silničním provozu)

3.2

Rozdělení věkových kategorií:

A. MUŽI:
•
•
•
•
•
•
•
•

7 – 9 let přípravka (společná kat.s dívkami)
10 – l2 let – žáci
13 – 15 let – kadeti
16 – 18 let junioři
19 – 39 let senioři
40 – 49 let masters
50 – 59 let veteráni
60 a více let ultravateráni

B. ŽENY:
•

•
•
•
•
•
•
•

7 – 9 let přípravka (společná kat.s chlapci)
10 – l2 let – žákyně
13 – 15 let – kadetky
16 – 18 let juniorky
19 – 39 let seniorky
40 – 49 let masters
50 – 59 let veteránky
60 a více let ženy ultraveteránky
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4 STRUKTURA KOLOBĚŽKOVÝCH SOUTĚŽÍ
ČSK zaštiťuje tyto koloběžkové soutěže v České republice:
A. „Rollo liga“ je nevyšší soutěží koloběžkářů České republiky s tradicí již od roku 1968. Její pravidla jsou
obecně závazná i pro další a jiné koloběžkové závody. Přesná pravidla jsou uvedena v čl. 9. tohoto
dokumentu.
B. Mistrovství České republiky v jednotlivých disciplínách, jako součást jednoho kola Rollo ligy. Při MČR
je na důstojném místě umístěná národní vlajka a při vyhlášení vítězů, hraje minimálně u hlavních
kategorií mužů a žen národní hymna.
C. „Český koloběžkový pohár“ je dlouhodobou soutěží koloběžkářů skládající se z pěti a více jednorázových
silničních závodů.
D. „Český krosový koloběžkový pohár“ je dlouhodobou soutěží koloběžkářů skládající se z pěti a více
jednorázových krosových závodů.
Ad B) Mistrovství České republiky v koloběhu se koná ideálně jako třídenní akce, může být i dvoudenní a je
vrcholem domácí koloběžkové sezony. Preferovaný termín Mistrovství ČR v koloběhu je v horizontu dvou až tří
týdnů před Mistrovstvím světa, či Evropy. Je možné MČR rozdělit i na více Rollo ligových kol.
MČR sestává ze dvou až tří závodů jednotlivců a jednoho týmového závodu.
Při závodech MČR s mezinárodní účastí startují zahraniční závodníci na základě národních licencí. Zahraniční
závodníci v závodě tituly nezískávají. Pořadatel v případě umístění těchto závodníků na prvním až třetím místě
organizuje dvojí vyhlášení, a to v absolutním pořadí a v pořadí v MČR závodníků ČR. Vyhotovují se dvoje
výsledkové listiny. 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 lze
volit mezi klasickou či americkou štafetou nebo časovkou družstev. Případná specifika pořádání MČR v koloběhu
stanoví Manuál pro pořádání koloběžkových závodů, či usnesení předsednictva ČSK.
Ad C) Český koloběžkový pohár (dále ČKP) je soutěž skládající se z minimálně 5 jednorázových silničních
závodů.
• Typy závodů ČKP
Pro typy závodů ČPK platí totéž, co pro závody Rollo ligy.
• 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.
• 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.
• 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.
Ostatní – závod by se měl přiměřeně řídit tak, jak je Pravidly a Soutěžním řádem stanoveno pro závody Rollo
ligy.
Ad D) Český koloběžkový krosový pohár (dále jen ČKKP) je soutěž skládající se z minimálně 5 jednorázových
krosových závodů.
Pro ČKKP platí přiměřeně vše, co je uvedeno výše pro ČKP. Celkové vyhlášení ČKKP bude provedeno na
posledním závodě ČKKP v daném roce.

5 KLASIFIKACE ZÁVODNÍKŮ
Jako první je klasifikován závodník v závodu s hromadným startem, který protne cílovou čáru jako první. U
závodů s intervalovým startem zvítězí závodník, který na trati závodu dosáhne nejkratšího času.
Cílová čára musí být vyznačena v cílovém prostoru a u závodů s hromadným startem je pořadí v cíli snímáno
zařízením umožňujícím pořízení cílové fotografie v okamžiku protnutí cílové čáry vítězem závodu. U
elektronického měření je touto čarou fixační pruh (lepenka) připevňující měřící koberec k podkladu, případně jiná
čára, uvedená v propozicích závodu.
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6 TRATĚ, TYPY ZÁVODŮ A PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH
DISCIPLÍN
6.1 TRATĚ
6.1.1 Pro ženské kategorie lze tratě jednotlivých disciplín přiměřeně zkrátit, doporučuje se cca 70 – 80%
závodu mužů. Zkrácení tratí ženských kategorií senior a masters výrazně pod 70 % délky mužských tratí
musí být před vydáním propozic schváleno předsednictvem.
6.2 SILNIČNÍ ZÁVODY – JEDNOTLIVCI
6.2.1 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 25 km do 45 km pro mužské kategorie. Junioři mohou mít nejdelší dlouhý závod 35
km.
V odůvodněných případech, avšak nejvíce 1x ročně může předsednictvo ČSK povolit zkrácení dlouhého závodu
pod 25 km, avšak takový závod musí být dlouhý alespoň 20 km.
Nejvíce 1x ročně může předsednictvo ČSK povolit prodloužení dlouhého závodu do cca 50 km pro muže.
Délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto:
•
u kategorií kadetů a kadetek 12 –18 km
•
u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky
•
u žákovských kategorií 3 – 7 km
•
u přípravky do 1,5 km
6.2.2 Kritérium (Krátký závod)
Trasa: Trasou je buď jeden, nebo několik okruhů, případně trať z místa A do místa B. Délka závodu může být
10–15 km pro muže, u ženských kategorií lze trasu závodu přiměřeně zkrátit. Start závodu je hromadný.
Délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto:
• u kategorií kadetů a kadetek 6 - 8 km
• u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky
• u žákovských kategorií 2 – 4 km
• u přípravky do 1 km
6.2.3 Časovka
Trasa: Trasou časovky je buď jeden okruh, nebo trať z místa A do místa B, v délce 8 až 15 km pro muže (u
časovky „do vrchu“ pro muže min 4 km). V případně, že časovka nahrazuje dlouhý závod, musí být o stejné
délce, jako předepisují pravidla pro dlouhý závod), u ženských kategorií lze trať přiměřeně zkrátit.
Drafting (jízda v háku) je při časovce zakázán.
Délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto:
• kategorií kadetů a kadetek 4 – 6 km
• u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky
• u žákovských kategorií 2 – 4 km
• u přípravky do 1 km
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 buď 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. Dále je možné rozdělení do skupin Závodníci mohou být podle výsledků v předchozích závodech rozděleni
do skupin. Rozdělení do skupin může být provedeno také na základě věku a pohlaví nebo podle data podání
přihlášky.
6.2.4

Sprint

Trasa: Trasou je jeden nebo několik okruhů, případně trať z místa A do místa B o délce 800 až 2000 m.
Pokud se závodí ve drahách, může být sprint jen 400 m, v tomto případě platí délka 400 m pro všechny kategorie.
Při závodění ve drahách je nutné dbát na přesnou výměru vzdálenosti, shodné podmínky všech drahách, zejména
na povrch a profil dráhy. Pro sprint na 400 m jsou vhodné především atletické stadiony, kde je na tartanu
zakázáno použití atletických treter s hřeby. Trať sprintu na 400 m mimo atletický stadion, musí shodně kladně
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posoudit 2 techničtí delegáti (TD), bez jejich souhlasu nemůže být takový sprint závodem Rollo ligy.
Při kvalifikaci sprintu je zakázán Drafting (jízda v háku).
Závody v individuálním sprintu začínají kvalifikační částí, organizovanou intervalovým startem. Nasazení
závodníků do kvalifikace proběhne obdobně, jak je uvedeno výše v Časovce čl 6.2.3. Pořadí startovního pole.
Po kvalifikaci postoupí kvalifikovaní závodníci do finálové části s využíváním vyřazovacích rozjížděk. Při
závodech MČR rozjížďky zahrnují čtvrtfinále, semifinále a finále. Při dalších závodech o rozjížďkách, včetně
event. přidání B finále rozhodne pořadatel. Trať použitá pro kvalifikaci a pro vyřazovací rozjížďky by měla být
shodná. Minimálně části tratí musí být rovné, široké, dostatečně dlouhé, aby bylo možné předjíždění.
Délky závodů v jednotlivých kategoriích jsou vždy tyto:
• muži junior, senior, master, veterán 800 až 2000 m
• ženy junior, senior, master, veterán, 800 až 2000 a je doporučeno se při délce závodu nad 1500 m zkrátit
trasu, na cca 70 – 80 % mužského závodu
• ultraveteráni a ultraveteránky stejná vzdálenost jako kategorie ženy
• kadeti, kadetky 500 – 700 m
• žáci, žákyně 400 – 500 m
• přípravka do 200 m
Kvalifikace: Při intervalovém startu mohou být startovní intervaly: 20, 30, nebo 60 vteřin. Maximální počet
kvalifikovaných závodníků je uveden v tabulkách A a B níže. Ve vyřazovacích rozjížďkách by měla závodit
většina přihlášených závodníků.
Závodníci si vybírají startovní pozici v rozjížďkách na základě času z kvalifikace a to od nejrychlejšího účastníka
k nejpomalejšímu v rozjížďce. Schéma sprintu musí pořadateli schválit nejpozději před zahájením kvalifikace
Technický delegát.
A Sprinty – čtvrtfinále v 5. rozjížďkách až se 6 závodníky (postupuje 20, 25, max. 30 závodníků)
Tabulky A:
řazení do rozjížděk čtvrtfinále
rozdělení 1-20

Rozšíření rozdělení 21-25
Rozšířené rozdělení 26-30

R1
1
10
11
20
21
30

R2
4
7
14
17
24
27

R3
5
6
15
16
25
26

R4
2
9
12
19
22
19

R5
3
8
13
8
23
28

A Sprint - Semifinále a Finále se 6 závodníky ve Finále (případně je možné i B Finále)
Semifinále 1
Semifinále 2
B Finále
A Finále
S1
S2
R 1 #1
R 4 #1
S 1 #4
S 1 #1
R 1 #2
R 4 #2
S 2 #4
S 2 #1
R 2 #1
R 5 #1
S 1 #5
S 1 #2
R 2 #2
R 5 #2
S 2 #5
S 2 #2
R 3 #1
R 3 #2
S 1 #6
S 1 #3
Q 3 -2*
Q 3-1*
S 2 #6
S 2 #3
* Šestá místa v semifinálových rozjížďkách jsou určena pro dva závodníky ze čtvrtfinále, kteří byli ze všech
čtvrtfinálových rozjížděk na třetích místech s nejrychlejšími časy (lucky losers - šťastný poražený). Třetí
závodník s nejlepším časem ze čtvrtfinále (Q3-1) je zařazen do druhé Semifinálové rozjížďky (2) a třetí závodník
s druhým nejlepším časem ze čtvrtfinále (Q 3-2) je zařazen do první Semifinálové rozjížďky (1).
B Sprint -čtvrtfinále ve 4 rozjížďkách až se 6 závodníky (postupuje 16, 20, max. 24 závodníků)
5

řazení do rozjížděk čtvrtfinále:
rozdělení 1-16

Rozšíření rozdělení 17-20
Rozšířené rozdělení 21-24

R1
1
8
9
16
17
24

R2
4
5
12
13
20
21

R3
2
7
10
15
18
23

R4
3
6
11
14
19
22

B Sprint Semifinále a Finále se 4 závodníky ve Finále (případně je možné i B Finále)
Semifinále 1
S1
R 1 #1
R 1 #2
R 2 #1
R 2 #2

Semifinále 2
S2
R 3 #1
R 3 #2
R 4 #1
R 4 #2

B Finále

A Finále

S 1 #3
S 2 #3
S 1 #3
S 2 #4

S 1 #1
S 2 #1
S 1 #2
S 2 #2

Jestliže se závodu ve sprintu v kvalifikaci účastní méně než 16 závodníků, použije se vždy tabulka Sprintu B a
jury s technickým delegátem rozhodne pro použití redukované verze tabulky B, tedy může závodníky zařadit
přímo do semifinálových rozjížděk, nebo i přímo do finále A, jestliže je počet přihlášek až tak malý.
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. Tento závodník bude
zařazen na poslední místo v tomto finále, semifinále nebo čtvrtfinále.
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.
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.
Určení výsledků v závodu: Závodníci mimo vyřazovací rozjížďky získají v konečném pořadí stejné umístění
jako v kvalifikaci. Pořadí závodníků poražených ve čtvrtfinále a semifinále bude určeno na základě času, který
dosáhli v této úrovni (v případě neměření času ve vyřazovacích rozjížďkách v kvalifikaci). Pořadí závodníků ve
finále A i případně B bude určeno z jejich dojezdu. Pokud nemají kategorie junioři, veteráni samostatný závod,
určí se jejich výsledky z celkového pořadí.
6.3 SILNIČNÍ ZÁVODY - ZÁVODY DRUŽSTEV
Ve štafetách a časovkách družstev startují závodníci pouze stejného pohlaví (výjimkou je mix štafeta, povolení je
možné jen v rozpisu závodu). Za následujících podmínek 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 umožnit start žákům (žákyním). Žákům a žákyním je povoleno startovat v kategorii
kadetů, a to za stejných podmínek jako kadetům u kategorie senior.
Nasazení štafet na startu probíhá podle průběžných výsledků družstev v Rollo lize, případně lze u štafet sečíst
členům štafety výsledky dosažené v předchozím individuálním závodu a do startovních pozic řadit štafety
podle nižšího součtu umístění členů štafety.
6.3.1 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 – 20 km pro muže,
u ženských kategorií lze trať přiměřeně zkrátit.
Délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto:
• u kategorií kadetů a kadetek 3x 1,5 až 2 km
• u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky
• u žákovských kategorií 3x 1 až 1,5 km
6

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, u žáků a kadetů smíšená viz Mládežnický pohár. Pro účel Rollo
ligy se počítají pouze ligou uznaná družstva.
Start závodu je hromadný.
Předávací území musí mít 40 – 80 m s ohledem napočet startujících štafet a sklon trasy.
Předávající závodník nesmí 100 m před předávacím územím svévolně křížit dráhu ostatním závodníkům, měnit
jízdní stopu a tím dát jasný pokyn přebírajícímu závodníku, na které straně vozovky proběhne předávka.
Závodník, který ukončil kolo po předávce, pokračuje ve své jízdní stopě a následně trať neprodleně opustí tak,
aby neohrozil ostatní závodníky.
Diskvalifikace: Družstvo, které si nepředá v předávacím území, nebo ohrozí či omezí při předávce ostatní
závodníky, bude ze závodu vyloučeno.
6.3.2 Americká štafeta
Je to závod tříčlenných družstev na krátkých okruzích na určitou celkovou vzdálenost, či určený čas (15 – 30min).
Délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto:
• u žákovských kategorií 10 – 15 min.
• u kategorií kadetů a kadetek 15 – 20 min.
• u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky
Trasa je o délce 400 až cca 1000 m.
Každý závodník absolvuje vždy jen jeden okruh. Předává se předáním koloběžky.
Družstva mohou být pouze mužská či ženská., u žáků a kadetů smíšená viz Mládežnický pohár. 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.
Předávající závodník nesmí 50 m před předávacím územím svévolně křížit dráhu ostatním závodníkům, měnit
jízdní stopu a dát jasný pokyn přebírajícímu závodníku, na které straně vozovky proběhne předávka.
Závodník, který ukončil kolo po předávce, pokračuje ve svém pohybu ve směru jízdní stopy koloběžky svého
družstva a následně trať neprodleně opustí tak, aby neohrozil ani neomezil ostatní závodníky.
Diskvalifikace: Družstvo, které si nepředá v předávacím území, nebo ohrozí či omezí při předávce ostatní
závodníky, bude ze závodu vyloučeno.
6.3.4. Časovka družstev
Je závod tří až čtyřčlenných družstev s časem.
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 10 do 25 km pro mužské kategorie. Pro ženské kategorie lze trať přiměřeně zkrátit.
Délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto:
• u kategorií kadetů a kadetek 4 – 8 km
• u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz.délka trati kategorie ženy seniorky
• u žákovských kategorií 3 – 5 km
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.
6.4. SJEZD
6.4.1. 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 1 – 4 km
• u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky
• u žákovských kategorií 1 – 4 km
Charakteristika trati: trať musí převážně klesat, případné stoupání nesmí být delší než 10 % délky trati a nesmí
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překonávat větší převýšeni než 10 % celkového klesání trati.
Závodníci startují minimálně po jedné minutě.
6.5. TERÉNNÍ ZÁVODY
6.5.1. Kros
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.
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PRAVIDLA ROLLO LIGY

7.1. OBECNÁ USTANOVENÍ
Rollo liga jako soutěž jednotlivců a družstev probíhá v jednotlivých kolech. Je pořádána ligovým formátem, kdy
každé kolo se koná o víkendu (nebo prodlouženém víkendu) a zahrnuje alespoň dva koloběžkové závody
hodnocené do seriálu Rollo ligy.
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 Soutěžní a Registrační řád/.
Jednotlivých závodů se může zúčastnit i závodník bez závodní licence a je také započítán do výsledků závodu,
včetně možné vyhlášení vítězů, do bodování Rollo ligy se však nepočítá.
7.2. SOUBĚH ZÁVODŮ RL/EC
Současně s Rollo ligovým kolem může být pořádána i mezinárodní koloběžková soutěž, zejména Evropský pohár.
Pokud dojde k takovému souběhu závodů, mají přednost ustanovení mezinárodní soutěže. Následně se do
bodování Rollo ligy přepočítají závodníkům a týmům body dle ustanovení těchto pravidel.
7.3 TECHNICKÉ KATEGORIE (TYP KOLOBĚŽKY)
Rollo liga se koná v kategorii OPEN: každý závod, všechny koloběžky bez omezení rozměrů kol splňující
technická ustanovení Pravidel koloběhu čl.2.1.
7.4 TYPY ZÁVODŮ ROLLO LIGY
Každé kolo Rollo ligy musí obsahovat dva závody:
• vždy dlouhý závod s hromadným startem
• kritérium (krátký závod s hromadným startem), časovku, nebo sprint.
Dlouhý závod lze maximálně jednou v sezoně nahradit časovkou o minimální délce 20 km (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 je vždy vyhlášeno jako Mistrovství České republiky v jednotlivých disciplínách.
7.5

PŘIDĚLENÍ ZÁVODŮ ROLLO LIGY
Probíhá ve smyslu ustanovení Pravidel koloběhu čl.1.2 a č. 1.3..

7.6

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZÁVOD ROLLO LIGY:
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 1 hodiny k dispozici oficiální výsledky a nejpozději 20 minut po dojetí čela závodu
musí být vydány první neoficiální výsledky.
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.
Jedná-li se o více kolový závod, musí být průjezd do posledního kola oznámen všem závodníkům
(štafetám, družstvům) výrazným signálem zvonce nebo jiným podobně výrazným zvukovým znamením.
Závodník je povinen v případě, že se závod jede za silničního provozu, dodržovat pravidla silničního
provozu podle platných právních předpisů.
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.
Závodník, pořadatelé a další účastníci závodů (doprovod, funkcionáři, trenéři apod.) se nesmí projevovat

•

•

•
•
•

•
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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.
7.7 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. Do Rollo ligy družstev se navíc počítají i štafety, pokud je pořadatel při RL
závodech vypíše.
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.
7.8 INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ – CELKOVÉ POŘADÍ:
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 1 bod.
• Ostatní závodníci nebodují.
7.9 INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ - DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ:
V případě, že se jednotlivého závodů účastní závodníci z vícero věkových kategorií, tak se získané body z
celkového pořadí nepřenáší do bodování v kategoriích dle věku. Celkové pořadí slouží jen jako pomůcka pro
seřazení závodníků v jednotlivých kategoriích. Body v jednotlivých kategoriích se přidělují tak, jako kdyby každá
kategorie jela pouze svůj závod, tedy od 40-ti bodů. V posledním ligovém kole se k výše uvedenému bodování
Rollo ligy připočítá každému závodníkovi bonifikace 5 bodů za účast v závodě (sobota 5 bodů, neděle 5 bodů).
7.10 HODNOCENÍ DRUŽSTEV DO ROLLO LIGY
Pro dospělé kategorie je vypsána kategorie MUŽI a ŽENY. Kadeti, žáci a přípravka mají svůj vlastní pohár pod
záštitou Předsedy ČSK
U štafet je povoleno, aby štafeta klubu byla doplněna jedním závodníkem/cí kategorie kadet, pokud jde o trať
odpovídající této mladší kategorii. Nelze však v kategorii senior umožnit start žákům (žákyním). Pokud Kadet/ka
startuje v dospělé štafetě, nesmí se účastnit štafet mládeže.
Mužské družstvo musí mít minimálně 3 jednotlivce s platnou ligovou licencí,
Ženské družstvo musí mít minimálně 3 jednotlivce s platnou ligovou licencí,
Při štafetách rozhoduje pořadí.
V individuálních závodech se vítězem závodu se stává družstvo, jež má nejnižší součet umístění tří nejlepších
závodníků 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 individuálním 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 individuálním závodu / štafetě 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.
Smíšená (mix) družstva jsou nepřípustná.
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7.11 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 cca 30% nejhorších výsledků v dané sezóně, viz tabulka škrtání počtu
závodů.
Pořadí závodníků, kteří v ligovém ročníku nebodovali, je určeno na základě prostého součtu pomocných bodů.
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
vypsaných do Rollo
ligy
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Škrtané závody z
vypsaných závodů
do Rollo ligy
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

Závody započítávané
do celkového
hodnocení
4
5
6
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
13
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.
7.12 TECHNICKÝ DELEGÁT
ČSK zavádí funkci Technického delegáta. Jmenovaní techničtí delegáti budou pro daný roku uvedení
v Soutěžním řádu. Každému kolu Rollo ligy 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 Pravidly a aktuálním soutěžním řádem
to jednak předběžně, tak i v průběhu závodu a rovněž po dokončení závodu (výsledky, informační povinnosti
apod.). Technický delegát má i funkci při podávání některých protestů.
Před přidělením Technického delegáta pořadateli, směřuje pořadatel veškeré otázky předsednictvu ČSK.
7.13 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.
7.14 FUNKCIONÁŘI
7.14.1 Při závodě musí být ve funkci tito funkcionáři
A. ŘEDITEL - koordinuje organizaci, zajistí dostatečný počet personálu a je odpovědný za zdařilý průběh
závodu.
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B. 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.
C. 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.
D. 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.
7.14.2 Dále jsou žádoucí tito funkcionáři:
• traťový rozhodčí
• sekretář závodu
• cílový rozhodčí
• Startér
• Časoměřič
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 železniční přejezd, musí být obsazen časoměřičem a zapisovatelem časových ztrát
jednotlivých závodníků u tohoto přejezdu. Tyto ztráty se pak odečtou od celkových časů.
7.15 ZÁVODNÍ ARBITR – JURY
7.15.1 Jury se sestavuje při každém kole nejvyšší koloběžkové soutěže - Rollo lize, při jiných závodech pokud to
žádají okolnosti.
7.15.1 Jury má působnost od doby prezentace a její pravomoc končí ukončením závodu. JURY svolá technický
delegát nebo hlavní rozhodčí po přijetí Protestu.
7.15.2 Jury je složená z jednoho zástupce každého zúčastněného registrovaného klubu, hlavního rozhodčího
závodu a technického delegáta (Předseda jury). Podněty technického delegáta i protesty řeší diskusí a
hlasováním. Vítězí návrh, který obdrží prostou většinu hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas
technického delegáta. Během hlasování o protestech smí být přítomni pouze členové Jury. Zápis z jednání
o hlasování musí být podepsán všemi členy Jury a uschován.
7.15.3 Jury řeší podněty od technického delegáta a protesty.
7.15.4 Protest může podat jen vedoucím týmu/klubu a to k rukám hlavního rozhodčího závodu. Protesty, které
nebyly podány včas nebo u kterých nebyl složen peněžitý vklad, nebudou brány v úvahu. Protest musí být
podán písemně, musí být detailně zdůvodněn. Musí být předloženy důkazy, spolu s podáním protestu
musí být složena částka 500,-Kč. Bez složení peněžitého vkladu se písemně podaný protest neprojednává.
Je-li protest oprávněný, vklad se vrací, je-li zamítnut, propadá ve prospěch pořadatele, který ho vykáže
jako příjem a potvrdí složení vkladu příjmovým dokladem. Protest může být předkladatelem protest
stažen před zveřejněním rozhodnutí jury. V tom případě musí být peněžitý vklad vrácen.
7.15.5 Druhy protestů: Proti přihlášení závodníků nebo proti jejich závodnímu vybavení, proti trati nebo jejímu
stavu, proti jinému závodníku nebo proti rozhodčím a osobám zúčastněným na závodě v průběhu závodu,
proti výsledkům (časům).
7.15.6 Termíny pro podání Protestů: Proti přihlášení závodníků - před losováním, proti trati - ne později než 15
minut po skončení oficiálního tréninku, proti jinému závodníku nebo vybavení závodníků nebo proti
rozhodčím a osobám zúčastněným na závodě kvůli neregulérnímu chování při závodě - do 15 minut po
vyvěšení neoficiální výsledkové listiny, proti výsledkům (časům) do 15 minut po vyvěšení neoficiální
výsledkové listiny.
7.15.7 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.
7.15.8 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)
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• 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.10 Tresty a
Doping.
7.16 PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE POŘÁDAJÍCÍHO KOLO ROLLO LIGY
7.16.1 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,
g. označit trať,
h. vydat řádně a včas výsledky,
i. zajistit měření elektronickou časomírou
j. a další dle Soutěžního řádu..
ad d) 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 ubytování.
ad h) Oficiální výsledky pošle pořadatel nejpozději do dvou dnů předsednictvu ČSK a správci internetových
stránek ČSK, a to v níže uvedené předepsané formě. Kontaktní maily jsou uvedeny v soutěžním řádu pro danou
sezónu.
ad i) Elektronická časomíra - Pořadatel je povinen zajistit měření závodu prostřednictvím elektronické
časomíry (čipy) ve všech závodech Rollo ligy:

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. Výše
startovného pro závodní sezonu je stanovena v Soutěžním řádu.
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.
Pořadatel má právo nepustit na start závodníka:
a. jež není v den startu starší deseti let, když se závod koná na neuzavřené trati,
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.
7.17 CENY PRO VÍTĚZE:
Ceny pro vítěze jsou v gesci pořadatelů jednotlivých závodů.
Poháry a medaile za celkové umístění v Rollo lize jsou v gesci Českého svazu koloběhu.
Dále je doporučeno udělovat dětským kategoriím minimálně diplom za umístění na stupni vítězů v jejich
kategorii.
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8 TRESTY A DOPING
8.1 OBECNÁ USTANOVENÍ
8.1.1 Neznalost těchto pravidel, platného Soutěžního řádu a Vnitřních směrnic ČSK není omluvou konání.
8.1.2 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.
8.1.3 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).
8.1.4 Za provinění člena ČSK lze uložit k povaze přestupku, statusu člena a závažnosti provinění tyto tresty:
A. Závodník-fyzická osoba
a. slovní napomenutím (důtka)
b. zastavení závodní činnosti
c. zákaz výkonu funkce
d. zastavení činnosti
8.1.5

8.1.6

B. Kolektivy:
a. Důtka
b. zastavení závodní činnosti
c. vyloučení družstva ze soutěže

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.
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.

8.2 ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍHO ORGÁNU
8.2.1 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.
8.2.2 Rozhodnutí disciplinárního orgánu o potrestání musí obsahovat:
• přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání
• charakteristiku provinění, za které byl trest uložen
• poučení o možnosti odvolání
8.2.3

8.2.4

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.
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.

8.2.5 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.
8.2.6 ZÁSADY PRO UKLÁDÁNÍ TRESTŮ
8.2.7 Za jedno provinění lze jednotlivci uložit pouze jeden trest; za totéž provinění však může být potrestán i
kolektiv.
8.2.8 Projednává-li disciplinární orgán současně několik souběžných provinění provinilce, vysloví trest pouze za
provinění nejzávažnější.
8.2.9 Při ukládání trestu přihlíží disciplinární orgán i k případným polehčujícím nebo přitěžujícím okolnostem.
8.2.10 Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění trest, nelze za tentýž skutek vést další disciplinární
řízení.
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8.3 ODVOLÁNÍ
8.3.1 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.
8.3.2 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.
8.3.3 Odvolání podává potrestaný písemně do 30 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí
disciplinárního orgánu.
8.3.4 Odvolání se zasílá v opise disciplinárnímu orgánu, který rozhodoval o potrestání.
8.3.5 Disciplinární orgán zašle neprodleně všechny písemné podklady a své stanovisko příslušnému
odvolacímu orgánu.
8.3.6 Odvolací orgán odvolání zamítne, je-li podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání
oprávněna.
8.3.7 Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že jeho rozhodnutí je
odůvodněné a správné.
8.3.8 Odvolací orgán zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že nešlo o disciplinární
provinění.
8.3.9 Odvolací orgán změní rozhodnutí disciplinárního orgánu, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest.
8.3.10 Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat.
8.4 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
8.4.1 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.
8.4.2 O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (disciplinární nebo odvolací).
8.5 DOPING
8.5.1 Závodník nesmí být pod účinkem drog uvedených na listině Antidopingového výboru ČR jako zakázané
dopingové prostředky.
8.5.2 Odebírat vzorky moči a krve může pracovník pověřený ČSK kdykoliv v průběhu 5 hodin po dojezdu
závodníka.
8.5.3 Při pozitivním nálezu udělí disciplinární orgán tyto postihy:
• při prvním provinění nesmí závodník startovat na soutěžích ČSK až 2 roky ode dne odebrání vzorku nebo
vzniku provinění
• při druhém provinění udělí disciplinární orgán doživotní zastavení závodní činnosti.

Tato Pravidla nahrazují předešlá. Všechna předchozí Pravidla pozbývají platnosti.
V Plzni dne 13. 5. 2020
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