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Zápis z jednání Předsednictva ČSK ze 17.3. 2022 

Online jednání za přítomnosti: Jan Vlášek, Petr Pešta, Zdeněk Hercik, Martin Mihulka, Roman Růžička 

1. Dotazník ČSK 
Roman Růžička avizuje spokojenost s vyhodnocením dotazníku ČSK. 
Do dotazníku se zapojilo něco málo přes 30 členů ČSK, což značí malý zájem členské základny ČSK o dění ve svazu. 

 
2. Kalendáře Rollo ligy, ČKP a EC 

Předsednictva pro forma schvaluje všechny kalendáře soutěží ČSK a EC tak, jak byly již dříve uvedeny na webu ČSK. 
Roman Růžička upozorňuje, že v celkové hodnocení ČKP se škrtají 4 závody dle pravidel RL – 11 závodů ČKP. 

 
3. Technický delegát ČSK na MS 14.-17.7.2022   

Na MS v Estonsku deleguje ČSK z přihlášených českých závodníků technického delegáta vybaveného Angličtinou, 
který bude za české závodníky řešit protesty a jiné záležitosti, které mohou na MS vzniknout. 
 

4. Reprezentace ČR na MS 
ČSK stanoví reprezentaci ČR pro MS v tomto rozsahu a dle těchto kritétií: 

- Nominováni budou tři muži a tři ženy z celkového pořadí Rollo ligy 2022 – součet 4 závodů bez škrtů (2x 
Račice, 2x Plzeň) 

- Účast v reprezentaci je podmíněna účastí v reprezentační štafetě na Mistrovství světa. 
ČSK osloví partnery ČSK ohledně reprezentačních dresů. 
 
MS je jinak samozřejmě akce otevřená všem koloběžkářům a zúčastnit se jí tak může kdokoliv. 
 

5. Soutěžní řád 2022 
Petr Pešta zapracuje do Soutěžního řádu a Pravidel  pro sezonu 2022 změny přijaté níže. 
 
V Soutěžního řádu opět  uvést, že startovné při závodech finančně podporovaných ČSK je na uzavřené trati max 350,- 
Kč pro dospělé kategorie, 200,-Kč pro Juniorské a 100 Kč – snížené pro žákovské a kadetské kategorie. Maximální 
startovné na neuzavřené trati – 200,- Kč pro dospělé kategorie, a snížené 100,-Kč pro juniorské, kadetské a žákovské  
kategorie. 
 

6. MIX štafety 
Roman Růžička vznesl návrh, aby bylo ženám umožněno účastnit se mužských štafet a takové, aby byly počítány do 
celkového hodnocení Rollo ligy v kategorii muži.  

Současné znění pravidel: Ve štafetách a časovkách družstev startují závodníci pouze v závodech stejného pohlaví, u 
žáků a kadetů jsou to smíšené štafety viz Mládežnický pohár. Na závodech Rollo ligy a MČR se do výsledků počítají = 
vyhlašují a stupních vítězů pouze štafety složené ze členů jednoho klubu a podle dalších ustanovení těchto Pravidel 
níže. 

O uvedeném bylo hlasováno: 
 

Kdo je pro, aby ve štafetách hodnocených do celkového pořadí Rollo ligy a MČR mohli startovat pouze závodníci 
stejného pohlaví? – 4 PRO, 1 PROTI 
Protinávrh – Lze připustit ve štafetě závodníky různého pohlaví – v takovém případě budou vždy hodnoceni jako 
mužská štafeta.  

Na základě hlasování bylo tedy rozhodnuto, že ve štafetách hodnocených do celkového pořadí Rollo ligy a MČR 
mohou startovat pouze závodníci stejného pohlaví. To nevylučuje účast žen v mužských týmech mimo hodnocení RL. 
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7. Další z Pravidel  

• Nová Baby kategorie a  Přípravka (letos ročníky 2013 – 2017) řešena otázka omezení velikosti kol? 
Předsednictvo doporučuje v kategorii Přípravka používat kola o velikosti maximálně 20x20“. 

• Předsednictvo souhlasí s vloženými závody pro děti 2018 a mladší (Baby) na Závodech RL uskutečněných na 
trasách o délce 100 – 400 m, bude přidáno do SŘ. 

 
• Věkové kategorie Rollo ligy jsou pro rok 2022: 

2018 a mladší vložené závody max 400 m bez počítání do celkových výsledků RL 
2017 - 2013 – přípravka – doporučujeme přední 20“ s tím, že od příští sezony bude zřejmě tento požadavek 
již napevno součástí Pravidel a SŘ 
2012 - 2010 - žáci, žákyně 
2009 - 2007 - kadeti, kadetky 
2006 -2004 - junioři, juniorky 
2003-1983 - senior muži, ženy  
1982-1973 - masters muži, ženy  
1972 – 1963- veteráni, veteránky 
1962 a starší - ultraveteráni a ultraveteránky 
 

• Délky jednotlivých závodů, návrhu p. Gaďourka (metodická komise) vyhodnoceno po  odpovědích 
pořadatelů RL závodů.   

Závěr: není v aktuálních možnostech a v síle Pořadatelů, dělat jiné délky závodů pro kategorie pro žákyně a žáky, 
kadety a kadetky. Dále na základě vyhodnocení délky dlouhých závodů a závodů kritérium v minulých dvou 
sezónách, kdy byly dlouhé závody pro muže 21- 25 km by neměl být problém s dodržením doporučeného limitu 
maximální délky závodů.  Předsednictvo na základě reakcí pořadatelů a návrhu RNDr. Zdeňka Gaďourka upravilo  
Pravidla a SŘ takto: 

 
Délky Dlouhého závodu u níže uvedených věkových kategorií jsou tyto: 
Délka závodu pro mužské kategorie je od 25 km do 45 km. Junioři  a Juniorky mohou mít nejdelší dlouhý 
závod 22 km 30 km.   Ženy a Ultraveteráni mohou mít nejdelší dlouhý závod 30 km. Ve výjimečných 
případech max 2. za rok může být Závod Juniorů a Juniorek na základě schválení TD delší než 22 km 
• u kategorií kadetů a kadetek 10 – 18   nově 9 - 14km 
• u žákovských kategorií 3 – 7 km   3 – 7 km 
•            u přípravky do max. 2  km 
 
Délka 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 viz. 6.1.1. ( 70 – 80% délky závodu mužů)  
Délky závodů u níže uvedených věkových kategorií jsou tyto: 
• u kategorií kadetů a kadetek 5 6 - 8 km 
• u žákovských kategorií 2 – 4 km vyhovuje návrhu 
• u přípravky do 1 km 1 – 2 km  
 
Délka Časovka 
Trasa: Trasou časovky je buď jeden okruh, nebo trať z místa A do místa B, v doporučené délce 8 až 15 km pro 
muže (u časovky „do vrchu“ pro muže minimálně 4 km). V případně, že časovka nahrazuje dlouhý závod, 
musí být o stejné délce, jako předepisují pravidla pro dlouhý závod), u ženských kategorií je trať přiměřeně 
kratší viz 6.1.1. (70 – 80% délky závodu mužů). 
Junioři  a Juniorky mohou mít nejdelší časovku  10km a do vrchu 4 km. Ve výjimečných případech max 2. za 
rok může být Závod Juniorů a Juniorek na základě schválení TD delší než 10 km 
Délky závodů u níže uvedených věkových kategorií jsou tyto: 
• kategorií kadetů a kadetek 4 – 6 km a  do vrchu 3 km 
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• u žákovských kategorií 2 – 4 km a do vrchu 2 km 
• u přípravky do 1 km do vrchu max 800 m 
 

 U OSTANÍCH TYPŮ ZÁVODŮ včetně Amerických štafet uvedených v Pravidlech odpovídá současná úprava +- 
doporučeným návrhům Metodické komise. 
 
Předsednictvo nechává u těchto typů závodů současné znění z Pravidel a ŠR. Výše provedené úpravy proběhly u 
typů závodů, které se jezdí nejčastěji.  

 
8. Registrace 2022 

Předsednictvo bere na vědomí potíže při registracích do sezony 2022, kdy se na registračních stránkách cca 
v první polovině března objevil znovu rok registrace 2020.  Dle vysvětlení Martina Kadlece se jednalo o 
technickou chybu, která vznikla při aktualizaci webu asi před třemi týdny a které si nevšiml. Nově je přidaná 
funkce, aby i členové předsednictva mohli měnit registrace, ale ještě se musí tato funkce vytestovat. Tato 
inovace budoucnosti pomůže předejít letošní situaci.   

 


