ROLLO LIGA 2020
4.kolo Velké Poříčí

PROPOZICE 26.- 27.9.2020
sobota 26.9.2020 dlouhý závod, neděle 27.9.2020 časovka do vrchu
Děkujeme partnerům a sponzorům akce, kteří přispěli k hladkému průběhu akce:

Městys Velké Poříčí

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje

Pořadatel: SPORTCHALLENGE z.s., Dědinova 1920, 288 02 Nymburk
Ředitel závodu: Lenka Kráčmarová
Velitel tratí: Vlastimil Kráčmar
Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Kolaja
Zdravotní zajištění: ČČK Velké Poříčí
Technický delegát ČSK: Vlastimil Pytela
PREZENTACE: Za Sokolovnou 609, 549 32 Velké Poříčí (50.4644456N, 16.1895378E)
sobota 26.9.2020 11:00 – 13:00 (přípravka 2012-2010 do 12:30!!!)

Machov – Lhota, místo startu
neděle 27.9.2020

8:30 - 9:00

parkování: vedle tělocvičny a prodejny jízdních kol Cyklo Ryšavý (50.4612228N, 16.1896172E) a u hasičské
zbrojnice (50.4599314N, 16.1893494E), prosíme využít těchto prostor a parkovacích prostor v okolí
náměstí a nejezdit k prezentaci auty - děkujeme
KATEGORIE vypsány pro muže a ženy
Kategorie
Ročník
Přípravka
2011 - 2013
Žáci
2008 - 2010
kadeti
2005 - 2007
junioři
2002 - 2004
senioři
1981 - 2001
masters
1971 - 1980
veteráni
1961 - 1970
ultraveteráni
1960 a starší
Kategorie vložených závodů:
Hobby – muži / ženy
STARTOVNÉ:
při platbě do 23.9.2020!!! Žáci – 100,-Kč/závod, kadeti – 150,- Kč/závod, junioři a starší 200,- Kč/závod,
přípravka 50,-Kč/závod, hobby – 150,-Kč/závod
pozdější platba nebo platba na místě: +100,-Kč/závod

26.9.2020 sobota dlouhý závod
Přípravka okruh v prostoru startu a cíle
Žáci, žákyně, hobby 9 km (1 zkrácené kolo), kadeti a kadetky 19 km (1 zkrácené kolo + 1 celé kolo), juniorky,
ženy, ultraveteráni 22 km (2 kola), junioři, senioři, masters muži 33 km (3 kola)
13:15 žáci, žákyně, hobby (1 zkrácené kolo) + kadeti a kadetky (1 zkrácené kolo + 1 celé kolo)
13:00 start přípravky (prostor startu a cíle)
14:30 start muži (3 kola)
14:40 start žen (2 kola)
17:30 vyhlášení výsledků - u hasičárny ve Velkém Poříčí

Závod končí po projetí vítěze cílem.
Žáci, žákyně, hobby, kadeti a kadetky budou startovat u Jiráskova divadla v Hronově, hromadný
přesun na start bude ve 13:00 od prezentace!

časy startů i vyhlášení jsou orientační, sledujte prosím informace pořadatelů

trasa:

Start na náměstí ve Velkém Poříčí, směr Hronov, Zálesí, Žďárky a Velké Poříčí (cíl je v místě prezentace) = 11km
Pořadí startujících určí pořadatelé na základě výkonnostních košů, v rámci kterých vylosují jednotlivé
startovací pozice. Výkonnostní koš bude určen na základě výsledků průběžného pořadí Rollo ligy 2020.

27.9.2020 neděle časovka do vrchu
Trasa: start: Machov – Lhota, hraniční přechod, cíl: Karlow – nejvyšší bod před klesáním, trasa cca 4,5km. Žáci
pojedou zkrácenou trasu cca 2km, přípravka cca 500m.
Start závodu od 9:30 po jednom po 30s od kategorie přípravka, žactva po kategorii muži -senioři
Vyhlášení: Machov – bude upřesněno.
Parkování: označená místa v mapě. V prostoru startu je málo místa, cesta je tam úzká, prosíme neparkovat
tam a využít označených parkovišť. Děkujeme!
POZOR, nedělní časovka do vrchu se nachází mimo území ČR! Doporučujeme individuální
úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR i v zahraničí a
během závodu mít při sobě platný osobní doklad (OP, cest. pas).
V případě uzavření hranic z důvodu Covid-19, je opět připravena trasa jako v předchozích letech:
Náhradní trasa: 5km – start v Hronově ul. Palackého, cíl na Vysoké Srbské u Obecního úřadu.
Startovní pozici (řadu) závodníků na startu dlouhého závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na
základě výsledků ze soboty a přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.
Drafting (jízda v háku) je při časovce zakázán. Při časovce je přísně zakázáno vyvážet se za jiným závodníkem.
Je nutné udržovat několikametrový odstup (min 5m), nebo neprodleně předjíždět. Naopak, předjížděný musí
ihned vytvořit mezeru mezi sebou a předjíždějícím. Ve sjezdu je zakázáno jezdit za sebou, je nutné jet vedle
sebe. Nedodržení těchto pravidel znamená diskvalifikaci.

Přihlášky / platba startovného
Přihlášky: on-line na www.sportchallenge.cz od 9.9.2020. do 25.9.2020
Platba startovného předem převodem účet závodu č. 2000354094/2010
Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději ve středu 23.9.2020! Přihlášky nebo placení startovného na
místě + 100 Kč.
O výši startovného rozhoduje datum připsání peněz na účet. Bez prokázané úhrady startovného nebude
vydáno startovní číslo. Kontrolu si můžete provést sami – v případě, že budete mít zaplaceno, tak při pohledu
do předběžné startovní listiny na www.sportchallenge.cz, bude Vaše jméno zvýrazněno a bude mu přiděleno
startovní číslo (25.9.)

Nabídky ubytování
V rámci přihlašovacího formuláře je možné si objednat ubytování v tělocvičně, kde jsou k dispozici šatny a
sprchy. Nutné – vlastní spacák a karimatka. Cena 80Kč. Standardně je nabízíme ubytování ze soboty na neděli,
pokud by někdo měl zájem i o ubytování z pátka na sobotu, tak se domluvíme individuálně (viz kontakt na
konci propozic).
Další ubytování pořadatel nezajišťuje, lze využít těchto možností:
http://www.greenvalleypark.com/cz/ (domky pro 6 nebo 8 osob cena cca 250Kč)
za osobu)
www.hostinecuhanusu.webmium.com
www.penzionbor.cz
www.kylaruvstatek.cz
www.ubytovanihronov.cz
www.ceskehory.cz/ubytovani/privat-barunka-hronov.html
kemp
www.autokempnachod.cz

Stravování

V rámci přihlašovacího formuláře je možné si objednat:
na sobotu - vepřový steak se zeleninou a pečivem – 90Kč (ten bude jen na objednávku). Na místě lze dokoupit
párek v rohlíku, klobásu (něco bude na grilu, až dojdou, tak jen ohřívanou)
Jídlo i vyhlášení bude u hasičárny dobrovolných hasičů, areál bude pro nás otevřen od 16:30.

Podmínky účasti a další ujednání:
UMÍSTĚNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL S ČIPY Závodník je povinen umístit startovní číslo na řidítka, tak aby nebylo
zkrouceno ani nijak ohnuto (za obě očka na řidítka). Ve startovním čísle je umístěn čip!!! Zakázány jsou i
jakékoliv jiné úpravy startovních čísel (zmenšování, otáčení, apod.). Umístění startovních čísel bude
kontrolováno rozhodčími před startem závodu, při špatném umístění hrozí diskvalifikace.
Starty – řazení na start:
Starty dlouhých 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 průběžným výsledkům Rollo ligy 2020 případně i
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.
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. (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 2020 – Velké Poříčí 26.9.-27.9.2020 - 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.
Závodník potvrzuje, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení
nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
Závodník bere na vědomí, že porušení některé ze závazných podmínek účasti v závodě, může mít za následek
diskvalifikaci.
Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou
právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). Porušení těchto
pravidel bude mít za následek diskvalifikaci.
Každý závodník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů policie a dodržovat
pravidla silničního provozu. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V případě dotazů prosím pište na e-mail: Le.Kracmarova@seznam.cz, nebo na FB na událost 4.kolo Rollo ligy
Velké Poříčí. Případně volejte na tel.776364091

Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí na ROLLO LIGA 2020
Velké Poříčí 26.9.-27.9.2020
Já, ............................................................................, nar. ................
rodič dítěte ............................................................... (dále jen „závodník“), nar………………....
souhlasím,
aby se závodník zúčastnil závodu koloběžkové Rollo ligy 2020, který se koná ve Velkém Poříčí 26.9.-27.9.2020
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 .................................

..........................................................................................
podepsán rodič/zákonný zástupce závodníka

Děkujeme partnerům Českého svazu koloběhu:
Generální partner

Hlavní Partneři:

Mediální Partner:

Partneři:

Sobotní dlouhý závod – celý okruh:

Zkrácený okruh

Časovka do vrchu
V bodě 2 start žáků a žákyň
V bodě 3 start přípravky

Označené parkovaní na neděli - časovka

