
 

 

 

ROLLO LIGA 2020 
1. kolo 

       Plzeň, 20. – 21. června 2020 

sobota 20.6 kritérium a štafety, neděle 21.6 dlouhý závod 

ZLATÁ KOLOBĚŽKA   
 

DĚKUJE všem klubovým  partnerům, bez jejichž přízně a pomoci by závody snad ani nemohly proběhnout, zejména: 

                      

    

     

                              

         

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel: PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ z.s. ve spolupráci s USK CS Plzeň z.s.  

Ředitel závodu: Petr Pešta 

Velitel tratí: Ladislav Provod 

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Černý 

Zdravotní zajištění: MUDr. Hudr 



 

Technický delegát ČSK: Vlastimil Pytela 

KATEGORIE  vypsány pro muže a ženy  
2013 - 2011 - přípravka 
2010 - 2008 - žáci, žákyně 
2007 - 2005 - kadeti, kadetky 
2004 -2002 - junioři, juniorky 
2001-1981 - senior muži, ženy 
1980-1971 - masters muži, ženy 
1970 – 1961- veteráni, veteránky 
1960 a starší - ultraveteráni a ultraveteránky 

 
STARTOVNÉ:    
a) Při přihlášení a uhrazení startovného na účet do 16.6.2020 
b) na místě. 
Po 16.6. 2020 již nelze objednat stravu a ubytování! 
 

přehledová tabulka startovného 

 Do 16.6.2020         Na místě   

Kat. 2 individuální 
závody  

pouze 
kritérium 

pouze 
dlouhý závod 

2 individuální 
závody 

pouze 
jeden závod 

předžáci ------------- --------- ---------- 50,-Kč ----------- 

žáci 100,-Kč 60,-Kč 100,-Kč  200,-Kč ---------- 

kadeti, junioři 250,-Kč 100,-Kč 170,-Kč 300,-Kč +100,-Kč 

ostatní 400,-Kč 250,-Kč 250,-Kč 500,-Kč +100,-Kč 

štafeta Přihláška na místě ---------- ---------- 100,-Kč ------------ 

 
Občerstvení v cíli závodu a na trati dlouhého a po oba dva dny se budou závodníci pohybovat na plně pro 
koloběžky uzavřených trasách. 
 
PŘIHLÁŠKY:  Přihlášky na individuální závody prostřednictvím online formuláře: 
  https://www.sportt.cz/register/1002   Přihlašovací formulář se uzavírá  dne16.6.2020 ve 20:00!!  
 
V přihlašovacím formuláři můžete kromě přihlášení na závody objednat ubytování ze sobory na neděli + 
sobotní večeři a nedělní oběd.  Ubytování a stravu si přes formulář může objednat i Váš nezávodící doprovod.  
  
PLATBA STARTOVNÉHO a níže nabídnutých a objednaných služeb do výše uvedeného termínu 16.6.2020 na 
základě údajů z emailové zprávy Potvrzení o registraci do závodu ZLATÁ KOLOBĚŽKA 2020. Bez prokázané 
úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo. 

 
MÍSTO KONÁNÍ: oba dva dny na cyklooválu Rapid Sport v Plzni.   S ohledem na obecnou nejistotu, od možných 
obav účastníků (zejména zdravotních či ekonomických), stále hrozícího omezení počtu účastníků a povinnosti 

pořadatele, bude poprvé od roku 1999 bude ZLATÁ KOLOBĚŽKA oba dva dny na cyklooválu Rapid Sport v Plzni. 
 
Charakteristika TRATI:  1100 m dlouhý asfaltový cyklo ovál s jedinečnou šířkou 9 m, převýšení 13 m. 
Šatny, sprchy a WC za restaurací u fotbalového hřiště, cca 50 m od startu/cíle závodu. 

Parkování aut při vjezdu do areálu, nebo přilehlých ulicích – v době závodu bude stále probíhat oprava silnice 
kus nad areálem a parkování bude mírně ztížené kvůli stavební technice, která je na části parkovací plochy,  

sledujte Fcb závodu. 
 



 

PROGRAM ZÁVODŮ  
 

20.6. 2020 sobota Kritérium a Štafety 
 

Místo Plzeň Areál RAPID SPORT, Na Lopatárně 37/14, 312 00 Plzeň, Doubravka  
Délka závodů (viz trasy ) 1 kolo = 1,1 km, převýšení 13 m 

 

PREZENTACE 13:30 – 14:20  

 
Trasy: 
Vypsané Rollo ligové: - přípravka 1 km (1 kolo) žáci, žákyně 2,2 km (2 kola),  - kadeti, kadetky 4,4 km (4 kola),- 
juniorky, ženy, ultraveteráni 6,6 km (6 kol), -  muži junioři, senioři, masters, veteráni 8,8 km (8 kol) 

 
Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní 

končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz! 
 

Časový pořad: 
14:30 start přípravka 1,1 km (1 kolo), 

14:40 start žáci, žákyně 2,2 km (2 kola),  
14: 50 kadeti, kadetky 4,4 km (4 kola), 

15:10 start ženy – juniorky, seniorky, master, veteránky+  muži ultraveteráni 6,6 km (6 kol), 
15:45 start muži - junioři, senioři, master, veteráni 8,8 km (8 kol) 

18:00 vyhlášení všech výsledků ze sobotních závodů 
 
Pořadatel je oprávněn rozdělit jednotlivé starty na více závodů, pokud bude počet závodníků při daném startu příliš 

vysoký a bude ohrožena bezpečnost závodníků. To v úvahu přichází zejména při závodu na 8,8 km. Pořadatel rozdělí 

startovní balík na dvě výkonnostní skupiny napříč kategoriemi dle celkových výsledků Rollo ligy 2019. A cílový prostor 

(rovinka 400m) bude rozdělena na dvě části: vnitřní pruh pro závodníky s plným počtem kol a vnější pruh pro závodníky o 

kolo a více kol  dojeté. 

 

20.6. 2020 Štafety - Zlatá koloběžka 
Přihlášky do štafet pouze na místě nejpozději do 30 min před závodem, tj. 16:30. 

 

Závod je vypsaný pro družstva Rollo ligových týmů. Družstva složená ze závodníků různých týmů se mohou 

závodů také zúčastnit, ale nebudou nijak vyhlášená.  Americká štafeta znamená tříčlenná družstva dle Pravidel 

Rollo ligy a jedna předávaná koloběžka. Předávání koloběžky probíhá vždy po jednom kole, v určeném 

předávacím území. Každý závodník musí až do konce závodu jezdit svůj úsek  - první, druhý, třetí.          

 

Kategorie / délka závodu Štafet MČR 2019:    

mix předžáci, žáci, štafeta musí mít minimálně jednu dívku 10 min + 1 kolo 

mix kadeti  a ženy  (juniorky až ultraveteránky, bez rozdělení po kategoriích) 10 min + 1 kolo  

muži (junioři až ultraveteráni, bez rozdělení po kategoriích) 15 min + 1 kolo  
 

Trasy Start Vyhlášení výsledků 
10 min 17:00  

15 mim 17:20 od 18:00 



 

 
21. června 2020 neděle Dlouhý závod 

1 kolo = 2,2 km, převýšení 26 m. 
 
Dodatečná PREZENTACE v neděli 23.6.2019 nejpozději do 40 minut před startem závodu. Pořadatel očekává 
pouze ojedinělé dohlašování. Prezentace je otevřena zejména z důvodu vracení čipů po závodě.  Vracení čipu 
po skončení závodu, nejpozději do 12:50. 
 
Dlouhé závody: -  přípravka 2,2 km (1 kolo), žáci, žákyně, 4,4 km, (2 kola) - kadeti, kadetky, 11 km (5 kol),- 
juniorky, ženy, ultraveteráni 18 km (8 kol), -  muži junioři, senioři, masters, veteráni 24 km (11 kol) 
 
Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a pro ostatní 
končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz. Pořadatel také zastaví – stáhne 
závodníka ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude zjevné, že závodník není schopen splnit daný 
cílový limit své trasy. 
 
Časový pořad: 
9:10 start přípravka 2,1 km (1 kolo), 
9:30 start žáci, žákyně 4,4 km (2 kola),  
9:55 kadeti, kadetky 11 km (5 kol), 
10:30 start ženy – juniorky, seniorky, master, veteránky+  muži ultraveteráni 18 km (8 kol), 
11:35 start muži - junioři, senioři, master, veteráni 24 km (11 kol) 
13:10 vyhlášení všech výsledků z nedělních závodů 
 
 
Pořadatel je oprávněn sloučit / rozdělit starty více závodů, pokud nebude/bude ohrožena bezpečnost 
závodníků. Časový harmonogram bude případně aktualizován v sobotu  20.6 do 19:00. 
 

 

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

Nabídka ubytování 
 
V rámci přihlašovacího formuláře je možné si objednat: 
Ubytování pod stanem přímo u zázemí závodu  za 50,-Kč / osoba  (Areál RAPID SPORT, Na Lopatárně 37/14, 
312 00 Plzeň, Doubravka), K dispozici  WC a sprchy.  
 
Pokoje na kolejích 2 – 4- 5. lůžek Karlova Univerzita v Plzni, adresa Bolevecká 30 - 34, Plzeň 
 Počet lůžek omezený 62 
Ceny pro rok 2020 opět zvýšeny: 
                                                           dvojlůžkový pokoj 470,-Kč/noc/osoba 
                                                           čtyřlůžkový pokoj 320,-Kč/noc/osoba   
 
Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.   
Samostatně si lze zajisti ubytování např.:  Interkemp Bolevák ( lze http://www.bolevak.eu/cenik/)  
Nebo najít jiné možnosti třeba na http://www.hotely.cz/plzen/?page=1 

 
 
 
 



 

Nabídka stravy   
 
V rámci online přihlašovacího formuláře je možné si také objednat stravu v místě závodu: 
 
Sobotní večeře 20.6.  - Šunkofleky, okurka, sýr za cenu 90,-Kč, čas výdeje cca 17:00 – 18:30 - 
 
Nedělní oběd 21.6.   - Guláš s chlebem za cenu 90,- Kč, čas výdeje cca 11:00 – 13:30  
 
Výdej v Bistru a venkovním prostoru pod slunečníky u fotbalové stadionu. Bistro má i další menší nabídku 
pochutin: klobásy, grilované maso, malinovka, i pivo, apod.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ostatní 
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 po závodech vrací stejně jako čip.  
 
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! 
 
Závodník musí absolvovat celou trať s koloběžkou. Koloběžku lze měnit pouze při její poruše, např. prasklý 
rám, rozbité brzdy, defekt kola apod. a náhradní stroj musí mít čip! Náhradní koloběžka může být i závodníka 
(jiná kategorie), který zrovna nezávodí. V obou případech je závodník, který vyměnil koloběžku/jeho tým 
nejdéle do 5 minut od dojetí do cíle povinen, nahlásit písemně:  
a) pracovníkům obsluhujícím čipy následující údaje: Jméno, příjmení, ročník, kategorii závodníka a číslo čipu, s 
nímž dojel do cíle. 
b) pořadatelům závodu následující údaje: Jméno, příjmení, ročník, kategorii a číslo čipu, s nímž dojel do cíle.  A 
dále konkrétní důvod výměny koloběžky. 
Nesplnění povinností uvedených pod písmen a), b) znamená diskvalifikaci závodníky, který vyměnil koloběžku. 
 
Starty:  
Starty závodů budou organizovány ve startovních řadách, závodník je povinen uposlechnout pokynů 
pořadatele a respektovat poučení udělené před startem závodu. 
V první řadě budou stát nejnižší čísla daného závodu, další řady podle stejného principu. Všichni startují 
najednou.  

• Kritérium 20.6. 2020 muži první řada 1 – 10, druhá 11 – 20, atd. 
• Dlouhý závod 21.6.2020 muži první řada 1 – 10, druhá 11 – 20, atd 

Analogicky pak u kategorie žen a kadetů, žáků, přípravky atd. 
 
Při udělování startovních čísel do první vlny pořadatel přihlédne k celkovým výsledkům ročníku Rollo ligy 2019. 
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 2020.  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. (příloha č.2) 
 



 

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 peněžitým 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. 
   
Závodník, ale i doprovod a další příchozí diváci 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 Mistrovství republiky – ZLATOU KOLOBĚŽKU - přijímá účastník tyto propozice, 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 
státních orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací. V 
případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělí závodníci údaje pro navrácení uhrazeného 
startovného za jednotlivý neuskutečněný závod.  
 
 Aktuality k závodu (možná změna časového programu) na:   www.facebook.com/zlatakolobezka/ 
 
 

NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, ALE VYHRÁT!!! 
                                      

                                                       zpracoval Petr Pešta 1. 6. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí na 

 ZLATÁ KOLOBĚŽKA 2020   ve dnech 20. – 21.6. 2020 
 
Já, ........................................................., nar. ................, rodič/zákonný zástupce dítěte 
.......................................... (dále jen „závodník“), nar. ……................... souhlasím, aby se závodník zúčastnil 
závodu ZLATÁ KOLOBĚŽKA  2020   ve dnech 22 – 21.6. 2020. 
 
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 ……….2020 
 
 
podepsán rodič/zákonný zástupce závodníka:…………………………………………………………….. 
 

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

Plánek sobotních závodů, kritérium a štafety – 20.6. 2020 

 

 



 

Plánek Dlouhého závodu neděle  – 21.6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Děkujeme partnerům Českého svazu koloběhu: 

                                                                        Generální partner 

 

              
             

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Hlavní Partneři: 

 
 
 
      

                                     

                                                       
 
 
                                                                     
           
 
     Mediální Partner:                                                    
                                                                                                Partneři: 

                     
 

 

 

 

 

 

  
                     
 

 

 


