
 

 
 

Mistrovství ČR 2020 na 12″ koloběžkách 
 
 

Kdy: 28.9.2020 od 10:00 
Kde: Velodrom, Křížkovského 22, Brno 

 
REGISTRACE: https://b21.cz/registrace/  

 
Vyhlašované kategorie MČR: Senioři, seniorky, masteři, masterky, legendy koloběhu. 

 

 

 
 
 
 

 

https://mapy.cz/s/13GXt
https://b21.cz/registrace/


 
 
 
Akce 
Mistrovství ČR na 12″ koloběžkách se koná v rámci Brněnského koloběžkového dne. 

Kategorie MČR 12“ – muži, ženy a Legends (nad 65 let) 

Registrace na jednotlivé závody je možná nejpozději 30 minut před startem závodu. 

V případě předem ohlášené neúčasti nebo zrušení akce je možné startovné využít jako voucher v 
obchodě Kolobky.cz. 

Program akce Brněnský koloběžkový den 
10:00 – 11:00 Otevření areálu, registrace, závody na kolech Favorit „Špicové Favál“ 
11:00 – 11:30 Závod koloběžek na 10 km (26 kol) 
11:30 – 12:00 Dětské kategorie koloběžek 
12:00 – 12:30 Mistrovství České republiky 12″ koloběžek na 10 km (26 kol) 
12:30 – 13:30 B21: Brněnský koloběžkový půlmaraton – 21 km koloběžky (55 kol) 
13:30 – 14:15 Koloběžkové smíšené štafety (9 kol) 
14:15 – 15:00 Vyhlašování vítězů všech kategorií koloběžek, TOMBOLA 
15:00 – 16:00 RekordOvál – překonání všemožných kuriozních rekordů 
17:00 – ukončení akce 

Občerstvení zajišťuje minipivovar Albert – klobásky, párky v rohlíku, limo, pivo, víno. 

Startovné 

V předregistraci 200,- Kč, na místě 250,- Kč. 

Každé startovní číslo bude zároveň lístkem do tomboly o zajímavé ceny našich sponzorů. 
Seznam cen 2020. 

Každý závodník dostane v rámci startovného stravenku v hodnotě 50,- Kč na občerstvení. 

Kdo nezávodí, může si zakoupit tombolu za 20,- Kč. Ceny v tombole je třeba si vyzvednout během 
slosování v cca. 15 hodin, jinak losujeme dále. 

Za dětský závod zaplatíte 70,- Kč. I dětský lístek má zdarma stravenku a může vyhrát v rámci 
tomboly. Pokud dítě bude soutěžit v závodě dospělých, platí startovné pro dospělé. 

Termín konání 
Pondělí 28. září 2020 od 10:00 

Místo konání: Velodrom TJ Favorit, Křížkovského 22 v areálu BVV za 4. bránou – vstup za hotelem 
Holiday Inn naproti čerpací stanice MOL. 

GPS: 49°11’2.156″N, 16°34’46.446″E (49.1839322N, 16.5795683E) 
Mapa: https://mapy.cz/s/13GXt 

 

https://kolobky.cz/
https://b21.cz/tombola-seznam-cen-pro-rocnik-2020/
https://mapy.cz/s/13GXt


 

  

Pravidla 
Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav účastníků a 
za odložené věci. Všichni účastníci musí mít během závodu cyklistickou přilbu. Kategorie 
dospělých koloběžkářů není ohraničena věkem, každý se může přihlásit na závod dle svých sil. Pro 
mladší 18 let je nutný souhlas rodičů. 

Závodník bude změřen pomocí čipu. Po ovále se jezdí po levé krajnici asfaltové servisní dráhy a 
předjíždí se vždy zprava. 

 
Více info na https://b21.cz/ 

 

https://b21.cz/

