
Zápis z jednání předsednictva ČSK ze dne 19.1.2023 a 8.2.2023 

Online za účasti:  

Jan Vlášek, Martin Mihulka, Petr Pešta, Zdeněk Hercik, Roman Růžička 

1. Kalendáře koloběžkových závodů 

Rollo liga 

27.-28.5.2023 – Rýmařov 

24.-25.6. 2023 – Plzeň 

4.-6.8. 2023 – Lipník nad Bečvou (Eurocup) 

23.-24.9. – Konstantinovy Lázně – plánovaný termín 

V jednání je přesunutí RL Konstantinovy Lázně na konec srpna a ligu zakončit poslední víkend v září 
v Letohradě v návaznosti na to, zda již bude na letohradském okruhu nový asfalt. 

ČKP 

Finální kalendář: 

Pardubice Vinařský 1/2Maraton 15.04.2023 
Memoriál Karla Raise Louny, 15km 06.05.2023 
Bohdalovské okruhy 13.05.2023 
kolem Tupadel 10.06.2023 
Petrovické zatáčky 19.08.2023 
VC města Hradec Králové, 15km 17.09.2023 
Koloběžka den Praha Ladronka 30.09.2023 
Sokolský půlmaraton Kunvald 21.10.2023 

 

EUROCUP 

13.-14.5. - EC Polsko, Toruň 

4.-6.8. 2023 – Lipník nad Bečvou  

8.-10.9.2023 – Mistrovství Evropy Itálie 

Mistrovství Evropy je prozatím plánováno do Itálie, Cervia. Kalendář EC může případně dostát dalších 
změn. 

2. Časomíra pro Rollo ligu 

ČSK navazuje novou spolupráci s časomírou Panda timing, od které očekává jednotnou vizualizaci 
závodů Rollo ligy, a to za nižší ceny než u předchozího poskytovatele služby. 

Definitivní podobu spolupráce dohodne Petr Pešta a Martin Mihulka. 

3. Registrace do ČSK 

Registrace pro sezonu 2023 byly spuštěny 1.2.2023 a běží na adrese https://portal.ceskykolobeh.cz/. 

  

https://portal.ceskykolobeh.cz/


4. Cizinci v klubech 

Předsednictvo se vyjádřilo k problematice cizinců závodících v Rollo lize a počítané do celkového 
bodování RL: 

- Pro cizince závodící v RL platí stejné podmínky jako pro české závodníky 
- Cizinec musí být členem českého klubu, bude stanoven limit maximálního počtu cizinců v 

českých klubech. 
- Cizinec není započítáván do hodnocení MČR na jednotlivých tratích. 

Ostatní cizinci ( mimo kluby)  mohou v Rollo lize závodit mimo soutěž. 

Další stanoví Pravidla a Soutěžní řád pro sezonu 2023. 

5. Rozpočet ČSK 

ČSK hospodaří se stejným rozpočtem jako v roce 2022. 

Příspěvky pořadatelům na pořádání kola Rollo ligy zůstávají ve výši 20.000,- Kč. 

6. Pravidla a SŘ 

V pravidlech a SŘ pro sezonu 2023 bude zohledněno a nově upraveno 

i. Přípravka – velikost koloběžek 

Od sezony 2023 je maximální možná velikost kol u závodníků přípravky 20“ = ráfek s patním 
(vnitřním) průměrem 20 palců všech možných specifikacích ( zejména ETRTO 406 - 451 mm) 

ii. Bezpečnost u závodů s otočkou o 180 stupňů a ostatní 

U závodů, při kterých je na trati obrátka o 180 stupňů dojde k úpravě pravidel tak, aby se v co 
nejvyšší míře předešlo hromadným pádům a zraněním.  

iii. Povolení závodů RL 

Výslovné stanovení požadavku „legálního“ závodu pro pořadatele RL. 

iv. Zdravotnické zajištění 

Jednocení požadavků na zdravotnické zajištění závodů v pravidlech a SŘ. 

Definitivní znění SŘ a Pravidel ohledně bodů iii. a iv. a případných dalších bodů bude projednáno 
v rámci dalšího jednání předsednictva ČSK.  

7. Mistrovství světa 2024 

Předsednictvo ČSK vyhodnotilo přihlášky zájemců o pořádání Mistrovství světa v koloběhu 2024. 

• PSP - Klub koloběhu Plzeň z.s. – Konstantinovy Lázně 21.-25. srpna 2024 
• KOBRA SPORT z.s. – Labe Aréna Račice 19.-21.7.2024 
• LIPENSKÁ VÝZVA – Roman Růžička – Lipník nad Bečvou 2.8.2024 – 4.8.2024 

O pořadateli MS bylo na základě hlasování předsednictva ČSK rozhodnuto takto:  

Mistrovství světa v koloběhu 2024 se uskuteční v Konstantinových Lázních 21.-25.8.2024. 

Zápis z hlasování: 



RAČICE 

PRO –1 

PROTI –2 

Zdržel – 2  

Lipník nad Bečvou 

PRO – 3 

PROTI – 0 

Zdržel – 2 

 

Konstantinovy Lázně 

PRO – 4  

Proti – 0 

Zdržel – 1 

 

Zapsal 

Jan Vlášek 


