
INFO MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ZLATÁ KOLOBĚŽKA 2019 

V neděli je nutné umístit za čelní okno auta parkovací kartu viz soubor ke stažení.  

Časový harmonogram Kritérium MČR 22.6. 2019 sobota 
PREZENTACE 13:30 – 14:20 Lokalita:  Na Lopatárně 37/14, 312 00 Plzeň, Doubravka 
Charakteristika:  1100 m dlouhý asfaltový cyklo ovál s jedinečnou šířkou 9 m, převýšení 13 m. 
 

• 14:30 start předžáci 1,1 km (1 kolo), 

• 14:40 start žáci, žákyně 2,2 km (2 kola),  

• 14: 50 kadeti, kadetky 5,5 km (5 kol), 

• 15:10 start ženy – juniorky, seniorky, master, veteránky + muži ultraveteráni 7,7 km (7 kol), 

• 15:45 start muži - junioři, senioři, master, veteráni 11 km (10 kol) 

• 18:15 vyhlášení všech výsledků ze sobotních závodů 
 

Americké štafety  MČR 2019 - Zlatá koloběžka 22.6. 2019 

PREZENTACE 13:30 – 16:00. Závod je vypsaný pro družstva Rollo-ligových týmů, pro tříčlenná družstva a 
jednu koloběžku. Každý člen štafety absolvuje vždy jen jeden okruh. Předává se předáním koloběžky. 
 

• Start 17:00 - mix žáci a předžácii, štafeta musí mít minimálně jednu dívku 10 min + 1 kolo 

• Start 17:15  - mix kadeti štafeta musí mít minimálně jednu dívku 

• ženy  (juniorky až ultraveteránky, bez rozdělení po kategoriích) 15 min + 1 kolo  

• Start 17:35 muži (junioři až ultraveteráni, bez rozdělení po kategoriích) 20 min + 1 kolo  
 

Časový harmonogram Dlouhý závod  MČR 23.6. 2019 neděle 

• Start 9:20 -  kadeti, kadetky, 9 km (1 kolo), 

• Start 9:20 – ženy: junior, senior, master, veteran, ultraveteran + muži ultraveteráni 27 km (3 kola), 

• Start 9:24 žáci, žákyně 6 km (zkrácené kolo), 

• Start 9:25 předžáci 2,5 km, 

• Start 10:50 muži - junioři, senioři, master, veteráni 11 km (10 kol) 
Cílový limit 12:40 

• 13:10 vyhlášení všech výsledků z nedělních závodů 

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

DĚKUJE všem klubovým  partnerům, bez jejichž přízně a pomoci by závody snad ani nemohly proběhnout, 

zejména: 

                         

                      

    

     

                              

         

                              


