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                         závod České Rollo ligy a veřejný HOBBY závod pro dospělé a děti 
 
 
 

Program  
 

město Plzeň 28.6. 2015 neděle  -  dlouhý závod  na 9/ 18 / 27 / 45 km 
Lokalita:  Plzeň – Košutka za konečnou tramvaje č.4, trasa na Záluží, na Ledce a zpět na Plzeň a 
vyhlášení na Ranči Šídlovák 200 m od cíle závodu. 
 
K parkování aut využijte okraje komunikace před uzavřenou silnicí či parkoviště na kraji Plzně u 
bytových domů 100 – 800 m od zázemí závodu. Na uzavřené silnici dbejte pokynů pořadatelů. 
K převlečení a uložení věcí budou připraveny 2 stany, mobilní WC přímo u stanů. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kategorie a čas startů 
 

  Rollo liga     
 

  Hobby závod   

start 9:45 kategorie  trať  okruhy 
 

start 9:50 kategorie  trať počet okruhů 

senior muži  1997 - 1976  45 km 5x9 km 
 

senior muži  1997 - 1976  18 km 2x9 km 

masters muži 1975 - 1966  45 km 5x9 km 
 

masters muži 1975 - 1966  18 km 2x9 km 

veterán muži 1965 a starší 45 km 5x9 km 
 

veterán muži 1965 a starší 18 km 2x9 km 

start 9:50 kategorie    okruh 
 

start 9:50 kategorie   počet okruhů 

senior ženy 1997 - 1976  27 km 3x9km 
 

senior ženy 1997 - 1976  18 km 2x9 km 

masters ženy 1975 - 1966  27 km 3x9km 
 

masters ženy 1975 - 1966  18 km 2x9 km 

veterán ženy 1965 a starší 27 km 3x9km 
 

veterán ženy 1965 a starší 18 km 2x9 km 

start 9:50 kategorie   okruhy 
 

start 9:50 kategorie   počet okruhů 

kadeti, ..tky 2002 - 2000  18 km 2x9 km 
 

kadeti, ..tky 2002 - 2000  9 km 1x9 km 

žáci, žákyně 2005 - 2003   9 km  1x9 km 
 

žáci, žákyně 2005 - 2003   9 km  3x9 km 

          
 Start 9:25  
Kluci, holky 2006 a ml. 1 km    

 Kategorie Rollo ligy 2015 Kategorie Hobby závod  
 2005 - 2003 - žáci, žákyně 2006 a mladší děti - kluci, holky 

 2002 - 2000 - kadeti, kadetky 2005 -  2003 žáci kluci, holky 
 1999 - 1998 - junioři, juniorky 2002 - 2000 - kadeti, kadetky 
 1997 - 1976 - senior muži, ženy 1999 - 1998 - junioři, juniorky 

 1975 - 1966 - masters muži, ženy 1997 - 1976 - senior muži, ženy 
 1965+ veteráni,veteránky 1975 - 1966 - masters muži, ženy 
 1965 a starší veteráni, veteránky 
  

Závodníci ukončí závod poté, kdy první závodník jejich trati (45,27, 18, 9 km) dojede do cíle! 
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Přibližně 12:20 vyhlášení výsledků,  
mladší děti - kluci, holky (2006 a mladší) budou mít vyhlášení před startem závodu mužů v 9:45 
 

 

Časový limit pro absolvování jakéhokoli závodu je do 12:00. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Startovné 
 

Při přihlášce předem do 24.6. 2015 Dospělé kategorie (od juniorů výše) 200,-Kč + 500,-Kč vratná záloha na 

čip.  

Kadeti 100,- Kč, Žáci zdarma  

Při dohlášení na místě + 100,-Kč všichni 

 

Platba Startovného na místě před závodem při prezentaci, pro kluby bude připraven jednorázový výdej 
startovních čísel a čipů.  Kdo požaduje výdajový doklad, uvede v přihlášce na závod. 
 

Ke startovnému je možné objednat (Startovné nezahrnuje) Oběd za 120,-Kč včetně nápoje (0,5 l pivo i 
nealkoholické či 05,l voda Toma), Ranč Šídlovák výdej 11:40 – 14:00 k výběru: grilovaný steak kuřecí/vepřový  
s pečivem. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihlášky 
 

Ideálně společné za klub, případně jednotlivců prostřednictvím vyplněné excelové tabulky na                   
e-mailovou adresu: kolobezky@kkplzen.cz, nejpozději do 24. června 2015 do 18:00.  
 
Tabulka přihlášky v příloze propozic a je nutné vyplnit definované sloupce: příjmení, jméno, ročník, 
pohlaví, div (kategorie), klub a gsm (pro odeslání smsky s vaším výsledkem a časem). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezentace 
 
V neděli 28.6. v místě startu či na ranči Šídlovák od 8:30 – 9:30. (budou směrovky) 
Při prezentaci dojde k placení startovného, zálohy na čipy i případně objednaného obědu. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ostatní: 
 
Pořadatel akce PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ ve spolupráci s USK CS Plzeň  
 
Důležité body k závodu i zázemí naleznete na této mapě: http://www.mapy.cz/s/iHTh 
 
Řazení na hromadný start dlouhého závodu podle startovních čísel. 
muži první řada 1 – 20 (25) druhá 21 (26) a výše. 
Analogicky pak u kategorie žen a kadetů atd….. 
  
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 při nepřečtení čísla posun v pořadí za neprojetí 1 kola, nebo i diskvalifikace. Číslo zůstává 
závodníkovi.  
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Čipy jsou závodníci povinni umístit na přední vidlici předního kola koloběžky nad vyhazovák, ideálně 
na druhou stranu vidlice od senzoru CC. Umístění čipů bude kontrolováno rozhodčími a při špatném 
umístění jasná diskvalifikace v závodu.  
PO SKONČENÍ ZÁVODŮ SE ČIPY VRACÍ POŘADATELI proti vrácení zálohy 500,-Kč.  
 
Trasa závodu je plně uzavřená od běžného silničního provozu a vede po asfaltových komunikacích. 
Závod je měřen elektronicky přes čipy. 
 
Na trasách 27 km a 45 km bude k dispozici na trase občerstvení. 
 
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 na str. č.4 ) 
 
Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a 
pořadatelů. 
Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z 
důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných 
technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností. 
 
Závodí se dle Pravidel ČSK Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu 2015. Porušení těchto předpisů 
vede k diskvalifikaci.  
   
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. Organizátoři 
nepřebírají zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za 
škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i 
psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové 
pojištění. 
   
Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků 
(doping) a alkoholu.  
   
Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 500,-Kč. Vklad bude vrácen v 
případě uznání protestu.  
 
Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve 
prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem a Českým 
svazem koloběhu. 
 
Přihlášením na závody přijímá účastník tyto propozice, souhlasí se zpracováním osobních údajů v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele a Českého 
svazu koloběhu (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů atd…....). 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí na 
ZLATÉ KOLOBĚŽCE 2015 ve dne 28.6. 2015 

 
Já, ........................................................., nar. ................, rodič/zákonný zástupce dítěte 
......................................................... (dále jen „závodník“), nar. ……...................  
souhlasím, aby se závodník zúčastnil výše uvedeného závodu ZLATÁ KOLOBĚŽKA 2015. 
 
V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že: závodník je zdravotně a mentálně k účasti v závodu 
způsobilý, Jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu, souhlasím se zveřejněním fotografií a 
videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších 
akcí pořádaných pořadatelem a Českým svazem koloběhu, souhlasím se zpracováním osobních 
údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele a 
Českého svazu koloběhu. 
 
V ....................................... dne ……….2015 
 
 
podepsán rodič/zákonný zástupce závodníka:…………………………………………………………….. 
 
   
 

 

 

 


