
Zápis z jednání předsednictva ČSK ze dne 7.12.2022 
 
Online jednání předsednictva za přítomnosti: Honza Vlášek, Roman Růžička, Petr Pešta, Zdeněk 
Hercik, Martin Mihulka 
 
 

1. Kalendář RL, ČKP, EC, ME 23 
 
Předběžné kalendáře jednotlivých soutěží: 
 
Rollo liga: 
Rýmařov – 21.5.2023 
Račice – květen / červenec 
Plzeň – 24.-25.6. 
Lipník – 4.-6.8. srpen 
Případně Lomnice nad Popelkou – Petrovické zatáčky – cca 20.8. 
Letohrad - září 
Konstantinovy Lázně – 23.-24.9. nebo poslední víkend v září 
 
Proběhnou by mělo 5 kolo Rollo ligy. 
 
ČKP 
Kalendář vznikne na začátku roku 2023. V té době budou rovněž dopracovány výsledky sezony 2022 
(Roman Růžička). 
 
Eurocup 
Kalendář EC v jednání.  
 
Mistrovství Evropy 2023 
Prozatím jsou ve hře varianty Itálie a ČR. 
 
 

2. Eurocup 2022  
Úvodní ročník EC přinesl nesrovnalosti v pravidlech a počítání celkových výsledků. K dispozici jsou 
pouze výsledky bez započítání sprintů, které je možné považovat za oficiální. Vzhledem 
k nesrovnalostem sezona 2022 nebude vyhlašována. 
 
Cílem předsednictva ČSK je pro sezonu 2023 doladit veškeré nesrovnalosti napříč evropskými zeměmi 
tak, aby sezona 2023 proběhla již za jasně daných pravidel a podmínek. 
 

3. Mistrovství světa 2024 
Mistrovství světa 2024 proběhne v České republice. Kandidáti jsou zatím Lipník nad Bečvou a Račice. 
Předsednictvo vypracuje do konce roku 2022 jednoduchý dotazník pro potencionální pořadatele MS, 
na jehož základě tito předloží předsednictvu do 31.1.2023 žádost o přidělení pořádání MS. Na jejím 
základě předsednictvo rozhodne o přidělení MS 2024. 
 

4. Finance a rozpočet 2023 
Předsednictvo předpokládá hospodaření s vyrovnaným rozpočtem obdobně jako v roce 2022. 
Detailní rozpočet bude vypracován předsedou do dalšího jednání předsednictva. 
Největší náklady tvoří příspěvku pořadatelům na pořádání závodů (časomíra). Petr Pešta vstoupí do 
jednání s jednotlivými poskytovateli služeb časomíry. 
 



 
5. Další 
 

Zadání mistrovských dresů do výroby – Honza Vlášek 
Visačky na poháry – Honza Vlášek – Kuba Bostl 
Bodování Rollo ligy – Martin Mihulka prověří vliv případných změn bodování na celkové hodnocení 
RL. 
Omlazování a ostaršování nebude v pravidlech přípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


