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 ZLATÁ KOLOBĚŽKA   
 Sportuj s námi a Projeď se na koloběžce! 

 
Sportuj s námi a projeď se na koloběžce, je hobby závod pro 
všechny koloběžkové nadšence a veřejnost, ty, kteří jízdu na 
koloběžce v rámci závodění doposud nezkusili, nebo bojí 
mistrovského závodu, byť i ten je letos otevřený všem. 
 
ZÁVODY Sportuj s námi a Projeď se na koloběžce!  

• Mini Zlatá koloběžka (pátek 22.6.) 
• Veřejný hobby závod (sobota 23.6. 2018) 

 
Místo Plzeň  Areál SKP RAPID SPORT, Na Lopatárně 37/14, 312 00 Plzeň, Doubravka  
1 kolo = 1,1 km, převýšení 13 m 
 
Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu! 
 
Mini Zlatá koloběžka  pátek  22.6. 2018   -  START 18:30  
Startovné  0,- Kč 
Mini Zlatá koloběžka (mini ZLK) je pro děti do 10 let ve dvou kategoriích:  

• nejmladší  předžačky/předžáci  (2011 a mladší)  
• předžačky/předžáci (2010-2009).   

Délka závodu 1,1 km (1 kolo) Vyhlašování kluci a dívky samostatně ihned po dojetí závodu 
 
Přihlášky předem přes online formulář viz níže  
PREZENTACE v pátek 22.6. 2018 mezi 17:30– 18:20 v  Areálu SKP RAPID SPORT. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veřejný hobby závod ZLATÁ KOLOBĚŽKA - Sportuj s námi a Projeď se na koloběžce!  
 sobota 23.6. 2018  -  START 17:15 
Startovné  120,- Kč při přihlášení a uhrazení startovného na účet do 15.6.2018 + 100,-Kč po termínu 
15.6. 2018 nebo  na místě. PREZENTACE v sobotu 23.6. 2018 mezi 16:30– 17:00 v  Areálu SKP RAPID 
SPORT. 
 
Otevřený závod pro v Českém svazu koloběhu neregistrované závodníky na 7,7 km ( 7 kol )  pro 
ročníky 2007 a starší. Vyhlašování 3 nejlepší absolutně.  Ale záleží jen vás (chuti, věku, zdatnosti) zda 
objedete všechny okruhy, nebo si vyzkoušíte 1 – 2 kolečka a pak jízdu ukončíte. 
 
První 3 nejlepší absolutně vyhlásíme, ale úplně všichni dostanou upomínkový předmět jako všichni 
účastníci Mistrovství republiky 2018. Dále všichni na závod dostanou jako praví závodníci čipy na 
koloběžku a závodní číslo (které vám necháme) a pak vám zpracujeme i “výsledky“ s dosaženými 
časy a po dojezdu budete mít možnost občerstvení v „cíli“. Trasa sobotní Zlaté koloběžky je 
přehledná a široká, asfalt rovný a nemusíte se bát záludných zátočin, sjezdů či nepřehledných míst. 
V zázemí je WC, sprchy a šatny na převlečení. 
 
PŘIHLÁŠKY:  Přihlášky prostřednictvím online formuláře  https://www.sportt.cz/register/731  
A v nabídce najdete Veřejný hobby závod ZLATÁ KOLOBĚŽKA, nebo Mini Zlatá koloběžka . 
PLATBA STARTOVNÉHO do výše uvedeného termínu 15.6.2018 na základě údajů ze emailové zprávy 
Potvrzení o registraci do závodu MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 2018 ROLLO LIGA 2018 – 3. kolo.  O výši 
startovného rozhoduje datum připsání na účet! Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno 
startovní číslo. 
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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 zůstává závodníkovi.  
 
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, do které bude započtena záloha. PO SKONČENÍ ZÁVODŮ SE ČIPY VRACÍ POŘADATELI 
proti vrácení zálohy 500,-Kč.  
 
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. 
 
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. 
   
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…....). 
 
V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah 
příslušných orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné 
nevrací.  V případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělí tomuto údaje pro 
navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Aktuality k závodu (možná změna časového programu) na:  www.zlatakolobezka.cz ,  
                                                                                                             www.facebook.com/zlatakolobezka/ 


