Finále Rollo ligy 2022
Konstantinovy Lázně
ve dnech 24. a 25. září 2022
Sobota 25.9.2021 Dlouhý závod, Neděle 26.9.2021 Kritérium

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatelé: PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ z.s. společně s ULTIMA k.Lap Team
Ředitel závodu: Petr Pešta
Hlavní rozhodčí: Jan Vlášek
Velitel tratí: Jaroslav Tlapa
Zástupce velitele tratí: Jiří Baxa
Zdravotník: Andrea Senf
Moderátor programu: Václav Liška
Technický delegát ČSK: Roman Růžička

Věkové kategorie Rollo ligy jsou pro rok 2022:
•
2017 - 2013 - přípravka
•
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
Prezentace: sobota: 24.9.2022 12:40 – 13:45 hod, Konstantinovy lázně - Přístřešek U Starých lázní
výjimečně neděle: 25.9.2022 9:20 – 9:45 hod

GSP 49.8884739N, 12.9735603E

Trať: po oba dva dny okruh 3 km uzavřená cyklostezka Konstantinovy Lázně
Povrch tratě: asfalt – pěkná kvalita, převýšení 3 km okruhu cca 27 m.
Startovné
Zvýhodněné při platbě a přihlášce do 19.9.2022, na místě + 100,- Kč / závod.
• Přípravka zdarma,
• Žáci a Kadeti – 100 Kč / závod,
• Junioři – 200 Kč / závod,
• Ostatní 350 Kč / závod.
Přihlášky / platba startovného: prostřednictvím web formuláře https://www.sportt.cz/register/1188
do 19.9. 2022, včetně správného variabilního a specifického symbolu.
Na účtu musí být startovné připsáno nejpozději do úterý 20. září 2022. Pokud startovné bude na účet
připsáno později než 20.9.2022 pořadatel platbu již neeviduje a je nutné prokázat úhradu startovného při
Prezentaci.
Bez
prokázané
úhrady
startovného
nebude
vydáno
startovní
číslo.
Přihlášky nebo placení startovného na místě + 100 Kč.
PROGRAM

24.9.2022 sobota, Dlouhý závod
Přípravka (800 m), žáci/žákyně 2x okruh (6 km), kadeti / kadetky 3x okruh (12 km), ženy – juniorky,
seniorky, masters, veteránky, ultraveteránky a muži utraveteráni 7x okruh (21 km), muži - junioři,
senioři, masters a veteráni 11x okruh (33 km).
Časový pořad:
14:05 Start závodu na 800 m přípravka
14:15 Start závodu na 12 km kadeti (4x okruh)
14.17 Start závodu na 6 km žáci (2x okruh)
14:50 Start závodů na 21 km (7x okruh) ženy všechny kat. + muži ultraveteráni

15:45 Stop závodu – nebude možný průjezd do dalšího kola – (průjezd vlaků 15:55- 16:05)

16:10 Start závodu na 33 km (11x okruh) muži
18:00 Vyhlášení všech výsledků – kemp La Rocca, ceny pro stupně v kategoriích medaile a diplom
Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, banán, sušenka.

Startovní pozici (řadu) závodníků na startu dlouhého závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na
základě výsledků z aktuální sezony a přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů
pořadatele.
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 zastaví – stáhne
závodníka/y ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude zjevné, že závodník/ci není schopen
splnit daný cílový limit své trasy, resp. ohrozil by ho vlak.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.9.2021, neděle, Kritérium
Přípravka (400 m), žáci / žákyně 1x okruh (3 km), kadeti / kadetky 2x okruh (6 km), ženy – juniorky,
seniorky, masters, veteránky, ultraveteránky a utraveteráni -muži 3x okruh (9 km), muži - junioři,
senioři, masters a veteráni 4x okruh (12 km).
Časový pořad
10:00 Start závodu na 400 m přípravka
10:05 Start závodu na 6 km kadeti (2x okruh)
10:07 Start závodu na 3 km, žáci (1 x okruh)
10:33 Start závodů na 9 km, ženy všechny kat.+ muži ultraveteráni (3 x okruh)
11:00 Start závodu na 12 km muži (4x okruh)
12:40 Vyhlášení všech výsledků dne + vyhlášení výsledků Rollo ligy 2022 - kemp La Rocca
Startovní pozici (řadu) závodníků na startu kritéria určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na základě
výsledků z aktuální sezony a přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů
pořadatele.
Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, sušenka.
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 zastaví – stáhne
závodníka/y ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude zjevné, že závodník/ci není schopen
splnit daný cílový limit své trasy, resp. ohrozil by ho vlak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabídka stravování
Nabídka stravy: v rámci online přihlašovacího formuláře je možné si objednat:
• Sobotní večeře* (17:00 – 19:00 hod) Šunkofleky s okurkou 150,- Kč
• Nedělní snídaně* (8:00 – 9:00 hod) snídaně formou rautu 150,-Kč včetně překapávané kávy a
Džusu, na rautovém stole šunka, sýr, másla, paštiky, míchané vejce, párky.
• Nedělní oběd* (11:30 – 14:00 hod) polévka vývar, Kuřecí řízek, brambor, zeleninová obloha,
175,- Kč
* v případě malého počtu objednávek položky/ položek stravy, je oprávněn pořadatel danou nabídku stravy zrušit a několika
málo objednatelům vrátí na prezentaci či převodem na účet zpět uhrazené peníze.

V místě je samozřejmě bez objednání lze zakoupit další občerstvení a pití.

Možnost ubytování
Závodníci a jejich doprovod mohou využít ubytování v těsné blízkosti trati Kemp La Rocca – různé chatky,
vlastní stan či karavan.
Ubytovaní si každý tým/závodník zajistí individuálně a heslo pro ubytovatele je “ koloběžky“.
Je možnost se, po domluvě ubytovat již před sobotním kritériem, či den předen – v pátek 23.9.2022
Kontakty a ceny ubytování na webu http://www.larocca.cz/

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.
Při udělování startovních čísel do první vlny pořadatel přihlédne k průběžným výsledkům ročníku Rollo ligy
2022. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních řad a změnit počet závodníků v jedné řadě na
základě celkového počtu přihlášených. 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 2022. 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 upravován, sledujte pokyny moderátora a pořadatelů. Pořadatel je
oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram. 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.
Zaregistrováním na závody Finále Rollo ligy 2022 ve dnech 24. a 25. září 2022 Konstantinovy Lázně, na sebe
účastník přebírá:
• Veškerou zodpovědnost za dodržování v době konání akce aktuálně platných Mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR případně Vlády související s pandemií Covid 19, či jinou…..
• Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.
• Každý účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho
plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod, jako závodník nebo jako
trenér či divák bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro
případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo
mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit.
Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Šatny a další místa pro potřeby
účastníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není
zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí
v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího
oznámeni. Žádné z rozhodnuti pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.
• Zaregistrováním na akci účastník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a emailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů
souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v
komunikačních médiích. Dále souhlasí, aby ve spojeni s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly
zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez
věcného, časového, množstevního a územního omezeni.
• Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.
V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásahů 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 30. 8. 2022

Děkujeme partnerům Českého Svaz koloběhu:

Plánek akce

Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí na závodech Finále Rollo ligy 2022
ve dnech 24. a 25. září 2022 Konstantinovy Lázně
Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí dítěte do 18. let na závodu,
Já, ............................................................................, nar. ................
rodič dítěte ............................................................... (dále jen „závodník“), nar. …….…………....
souhlasím,
aby se závodník zúčastnil koloběžkového závodu: Finále Rollo ligy 2022 ve dnech 24. a 25. září 2022 Konstantinovy
Lázně
V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že:
• syn/dcera (dále závodník) je zdravotně a mentálně způsobilý k účasti na výše uvedené soutěži dle Vyhlášky o
zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově 391/2013 Sb.,
• Bezinfekčnost – ošetřující lékař, nebo orgán hygienické služby nenařídil změnu režimu v rodině, školském
zařízení nebo pracovišti, nebo karanténní opatření,
• seznámil jsem se s propozicemi výše uvedeného závodu a pokynů k akci,
• souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby registrace a výsledkových listin pořadatelů dle znění
Nařízení EU 2016/679 – GDPR platného od 25.5.2018,
• souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů ze závodu ve prospěch propagací koloběžkového sportu
pořadatelem, ČSK,
• závodník se zúčastní soutěže na vlastní odpovědnost - cyklistická přilba povinná,
• k závodům bude mít závodník u sebe průkaz zdravotní pojišťovny
• souhlasím, aby závodník v případě zranění byl ošetřen nebo mu byla poskytnuta lékařská péče v nemocničním
zařízení v době konání sportovní akce,
V .............................................. dne .................2022
..........................................................................................
podepsán rodič závodníka

