Zápis z jednání předsednictva ČSK
ze dne 21.04.2021, online jednání od 20:00
Po celo u dobu jednání přítomni (připojení), Jan Vlášek, Šárka Waldhauserová, Vlastimil Pytela , Zdeněk
Hercik a Petr Pešta.
po úvodní rozpravě, došlo k projednání a schválení:
1. Pravidel a Soutěžního řádu + technických podmínek Rollo ligy pro rok 2021
Během sezóny roku 2020 Techničtí delegáti zjistili drobné nejasnosti či zastarání textu, na to samé
upozornili někteří pořadatelé i členové Svazu a i VH dala podnět ke kontrole a aktualizaci Pravidel
koloběhu.
Kromě toho současná a možná i budoucí epidemiologické situace přinesly zamyšlení a k časovce přibyl
nový typ individuálního závodu, tzv. Stíhací závod, který může být pouze v neděli na základě výsledků a
dosažených časů ze soboty.
Petr Pešta představil další zajímavou formu sprintu, tzv. N Sprint. Uvedl, že stejně jako v roce 2002 navrhl
do Pravidel pro tehdejší koloběžkové prostředí neznámý a cizí Sprint, který je dnes automatickou a
neodmyslitelnou součásti Rollo ligy, MČR, EC, ME, MS, tak předpokládá, že i N-Sprint má v sobě potenciál
zaujmout a prosadit se jako zajímavá forma závodění.
Dále z přijatých úprav a doplnění Pravidel upozorňujeme na: diskvalifikaci závodníka za ulitý start a složení
štafet. Všechna doplnění a upřesnění textu Pravidel jsou červeným písmem.
2.

Kalendář Rollo ligy 2021 a soutěží ČSK pro sezonu 2021

Předsednictvo projednalo současně známé datumy a zdůrazňuje nejistotu pro pořadatele v souvislosti
s pandemií Covidu-19. Konstatovalo, že při současné nejisté situaci s rozvolňováním bude letošní sezóna
opět jiná a asi bude nutné počítat, že závodění bude o větší improvizaci a připravenosti ve smyslu rychle
vyrazit a možná budeme rádi za každou příležitost. Nebude možné pořádat plánované závody v případě
náhlého zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. administrativní zásah příslušných státních orgánů v
případě výjimečných událostí např. jako je pandemie Covidu atd..).
Rollo liga 2021
•

•
•
•
•

22.-23.5. 2021 - Konstantinovy Lázně (možný přesun na červen, bude známo během 1. týdne v květnu)
19.-20.6. 2021 - Plzeň
6. - 8. 8. 2021.– Lipník nad Bečvou - Mistrovství republiky dospělí Lipník nad Bečvou
11-12. 9. Letohrad – Mistrovství republiky mládežnické kategorie
25.9.-26.9. 2021 – Vimperk

ČKP 2021
Vzhledem ke stále turbulentní a nejasné situaci době pandemie může docházet k doplnění závodů, nebo
změnám termínů nebo rušení závodů. Přesto zatím v souladu usnesením Předsednictva z 25.11.2020 se
počítá letos s Rozdělením ČKP na zóny východ / západ za předpokladu, že v každé oblasti budou
uspořádány alespoň 4 závody.
Současný stav:

Oblast východ –
• 19.09 Pardubický vinařský půlmaraton, 21km (společná ČP akce se Západem)
• 23.10. Sokolský půlmaraton Kunvald, 21km
• ??? Blanenská desítka, 10km
•
Oblast západ – garant Martin Žaba
• ?? 22. 5. 2021 Konstantinovy Lázně (individuální časovka místo RL)
• 4.9. VC města Hradec Králové, 15km
• 5.9. Koloběžka DEN Ladronka, 6 km
• 19.9. Pardubický vinařský půlmaraton, 21km (společná ČP akce s Východem)
ČKKP 2021
•
• 28. 8. 2021 Lesák CUP
• 11. 9. 2021 Rallye Sudety
•
Eurocup
O obnovení Eurocupu se jedná v rámci kontaktních osob IKSA. Letos Eurocup nebude, jedná se o sezóně
2022 s kolegy z Německa a Itálie. MS je přeloženo na rok 2022.
3. Další
Na závěr on line jednání Předsednictvo zhodnotilo celkovou koloběžkovou situaci v ČR, Evropě, stav
členských přihlášek do ČSK na rok 2021 apod. a zabývalo se dotazy jednotlivých pořadatelů letošních
závodu Rollo ligy, na které vypracuje odpovědi garant soutěže Petr Pešta.
S tímto zápisem jednání předsednictva se zveřejní:
Schválená Pravidla koloběhu 2021 a Soutěžní řád + technické podmínky Rollo ligy pro rok 2021

V Plzni dne 27.4. 2021
Petr Pešta
za Předsednictvo ČSK

