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6.kolo Rollo ligy 
30. 9. a 1. 10. 2017 

Březí u Říčan 
 

Závodí se dle Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu pro rok 2017. Závod je měřen elektronicky přes čipy. 

Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu, závodník, který v den startu nedovrší l8-ti let předloží při 
prezenci písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě (viz 
příloha č. 3, u registrace budou volné formuláře k vyplnění). 

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 
podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v závodě uzavřenou pojistnou smlouvu. 

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. 

Vyhlášení vítězů proběhne v uvedených kategoriích i při menším počtu závodníků než 3. 

Startovní číslo se umisťuje na řidítka, musí být čitelné. Čip se umisťuje na přední vidlici, v případě osazení 
senzoru tachometru, na opačnou stranu. 

 
Podrobnější informace viz výňatek z Pravidel a Řádu v příloze č. 2. 

 
V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je  

 účastník je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví 
nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život 
zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu 
pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu, svým schopnostem a svému 
zdravotnímu stavu; 

 při jízdě se koloběžec drží při pravém okraji vozovky; 

 koloběžec je povinen uposlechnout pokynů pořadatele, který v případě mimořádných událostí může 
koloběžce zastavit. 

 
PRO ÚČASTNÍKY ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ OD KŘÍŽKU (autobusová zastávka Březí, u křížku). 
 

Funkcionáři 
pořadatel: Zdeněk Hercik s týmem UNIKOSY 
ředitel závodu : Zdeněk Hercik 
hlavní rozhodčí: Jiří Klepáč 
zdravotní služba: zajištěna 
technický delegát: Václav Liška 
startér: zajištěn 
časoměřič, cílový rozhodčí: APACHI s.r.o. 
sekretář závodu: Dagmar Škabradová 
JURY: po jednom zástupci registrovaných týmů, Jiří Klepáč, Václav Liška 



Věkové kategorie a startovné 
věkové kategorie dlouhý závod (ženy/muži) sprint startovné 1 závod startovné oba závody 
   zvýh./na místě zvýh./na místě 
žáci (2005-07) 5,8 km 400 m 0/100 0/100 
kadeti (2002-04) 11,6 km 400 m 60/110 100/200 
junioři (1999-01) 23,2 km/29 km 400 m 110/220 200/400 
senioři (1978-98) 23,2 km/29 km 400 m 220/330 400/600 
masters (1968-77) 23,2 km/29 km 400 m 220/330 400/600 
veteráni (1958-67) 23,2 km/29km 400 m  220/330 400/600 
ultraveteráni (1957 a starší) 23,2 km 400 m 220/330 400/600 

pro veřejnost (2004 a starší) 5,8 km 400 m 220/330 400/600 
hobby děti 200 – 600 m 200 m 0/100 0/100: 

 
Registrace 
On-line formulář pro jednotlivce (registrační formulář). Preferovaný způsob registrace: týmová prostřednictvím 
souboru MS Excel (soubor ke stažení) na e-mail: unikosy@seznam.cz. 
Součástí registrace je objednávka sobotní večeře, nedělního oběda a ubytování v sokolovně. 
Startovné dle pokynů v mailu, který obdržíte v den registrace. Při registraci do 24:00 24. 9. zvýhodněné 
startovné. Zvýhodněné startovné musí být na účet připsáno do 26. 9. Registrace je možná i následně se 
startovným v plné výši. Registrovaní do 28. 9. nemusí skládat zálohu 200 Kč na čip při prezenci. 
 

Půjčovna koloběžek 
Na místě bude k dispozici půjčovna koloběžek (zajišťují Koloběžky Brandýs). Pro rezervaci koloběžky je nutná 
včasná objednávka (při registraci). 
 

Jídelníček – Hospoda U Rybníků 
večeře a oběd na objednávku při registraci 
Sobota: večeře (cca od 18:00) 

Vývar s masem, zeleninou a nudlemi 25 Kč 
Přírodní kuřecí plátek, vařená rýže 95 Kč 
Bramborové noky (gnochi) se špenátem a kuřecím masem 84 Kč 

Neděle: oběd (cca od 11:30) 
Vývar s masem, zeleninou a nudlemi 25 Kč 
Smažený vepřový řízek, vařený brambor, okurka 95 Kč 
Pečené kuřecí stehno, vařený brambor, okurka 88 Kč 

pozn. Dále je možnost zeleninových salátů a jídel z denní nabídky. 
 

Ubytování 
Možnost přespání v sokolovně za 50 Kč na osobu ze soboty na neděli (skromnější podmínky ve vzdálenosti do 5 
km od startu obou závodů).  
V Říčanech a jejich okolí je velká kapacita ubytovacích zařízení různé kvalitativní a cenové úrovně, závodníci řeší 
individuálně. 
 

Doprava 
Vlakem do Říčan (1. pásmo PID), z nádraží cca 4,5 km. Pro pražské možnost vystoupení v Kolovratech (MHD), 
necelých 6 km na start obou závodů. 
Vyhrazené parkování pro účastníky závodů „U křížku“, před firmou ORESI další místa jsou v jednání, bude 
upřesněno. Respektujte pokyny pořadatelů. Parkování v obci Březí má minimální kapacitu, využijte vyhrazených 
ploch. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuqGwmuanmvjU_kv__T4AoPAgWZrhqhPvXx9gsod5yRzWg1g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17nE55hFzgxyI49WRLPeVJoUgG5PqrGJiUvvadQN8DAQ/edit?usp=sharing
mailto:unikosy@seznam.cz


 

Sobota 30. 9. – sprint 400 m 
 
Informační místo a místo registrace v blízkosti startu 
Registrace a prezence závodníků: 11:30 – 13:30 
Trasa závodu: viz příloha č. 1 (web: trasa sprintu) 
 
Start ze stupátka (nerozbíhá se). V kvalifikaci dle zvukového znamení časomíry – spuštění času čipem po protnutí 
startovní čáry. V rozjížďkách na startovní výstřel. Body do rollo ligy dle pořadí v kvalifikaci. 
Kvalifikace: start individuální po 30 s (v pořadí muži, ženy, mládežnické kategorie, hobby). 
Vyřazovací jízdy po 4 závodnících, postupují první dva. Pozici na startu si koloběžci volí dle pořadí v kvalifikaci 
(od nejlepšího). 
Při počtu vyšším než 20 závodníků v kategorii - čtvrtfinále s klíčem A: 1-8-9-16, B: 2-7-10-15, C: 3-6-11-14 a D: 4-
5-12-13; semifinále: A1-A2-D1-D2 a B1-B2-C1-C2. 
Při počtu vyšším než 8 závodníků v kategorii - semifinále s klíčem: 1-4-5-8 a 2-3-6-7). 
Při počtu menším se závodníci kvalifikují přímo do finále. 
Jede se pouze finále A, kam postupují první dva závodníci ze semifinálových jízd. 
 
Harmonogram rozjížděk a finále bude upřesněn po skončení registrace. Předpokládaný časový pořad: 
Kvalifikace: 14:00, rozjížďky 16:00, finále 17:30. 
Vyhlášení výsledků: 18:30, u Hospody U rybníků 
 

 
Neděle 1. 10. dlouhý závod (kolo cca 5,8 km, počet kol dle kategorie) 
 
Informační místo a místo registrace v blízkosti startu 
Registrace a prezence závodníků: 7:45 – 11:00, končí půl hodiny před startem dané kategorie 
Trasa závodu: viz příloha č. 1 (web: trasa dlouhého závodu) 
 
Harmonogram: 
Start mužů (junioři, senioři, masters, veteráni): 8:50 (5 kol) 
Start ostatních registrovaných kategorií: 10:15 (4 kola juniorky, seniorky, ženy masters, veteránky, 
ultraveteránky a ultraveteráni; 2 kola kadeti; 1 kolo žáci), v případě většího počtu závodníků start ve vlnách. 
Koloběžci, z řad veřejnosti, mohou změřit svoje síly s registrovanými závodníky. 
Start hobby dospělí: 11:35 (1 kolo) 
Starty hobby děti: následně po dospělých (dle věku 200 - 600 m) 
 
Vyhlášení výsledků: 12:30, u Hospody U rybníků 
 
Řazení na startu:  
Starty závodů budou organizovány ve startovních řadách dle startovních čísel, závodník je povinen uposlechnout 
pokynů pořadatele a respektovat poučení udělené před startem závodu. V první řadě budou stát nejnižší čísla 
1-10, další řady podle stejného principu. 
Při udělování startovních čísel pořadatel přihlédne k aktuálnímu ročníku Rollo ligy 2017. 
  

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.6974550&y=50.0158092&z=18&rc=9hp-xxXbWwgOvfWKfiDgNr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A122%7D&mrp=%7B%22c%22%3A122%7D&mrp=%7B%22c%22%3A122%7D&rt=&rt=&rt=
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.7002861&y=50.0110201&z=15&rc=9hqV4xX19w56Pe8Y3pceS03-9kmA5Vt3bT&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=5181905&ri=151260&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&m


 

 

 

 

  



Příloha č. 1 
Trasa sprintu 

 
 
Dlouhý závod 

 
 
  



Příloha č. 2 

Výňatek ze Soutěžního řádu (viz web) 
Rollo liga 2017 se koná:  
- v kategorii OPEN: každý závod, všechny koloběžky bez omezení rozměrů kol splňující technická ustanovení Pravidel 
koloběhu čl.2.1.  

- v kategorii 12“ koloběžek a to pouze v závodě, kde bude splněna podmínka účasti 6 mužů a v kategorii žen při splnění 
účasti 3 žen (koloběžka musí mít obě kola s rozměry 12,5 palců). V této kategorii se doporučuje obdobně jako u žáků, 
kadetů a juniorů, provést slavnostní vyhlášení a udělení minimálně diplomu nejlepším.  
4.4. Hodnocení Rollo ligy  
Každý závod Rollo ligy se koná jako soutěž jednotlivců a družstev. Jednotlivci se dělí dle kategorií. Družstva na družstva 
mužů a žen. Závodník nesmí v průběhu jednoho ročníku Rollo ligy startovat v družstvech různých klubů. Závodů se 
mohou zúčastnit i jednotlivci nezařazení do družstva. Podrobnosti upraví Registrační a přestupní řád.  
4.4.1. Individuální hodnocení:  
Vítězem závodu se stává závodník, který absolvuje závod v nejkratším čase. Závodník, který dojede do cíle ve více než 
dvojnásobném čase než vítěz, není hodnocen.  
V případě závodu, který se jede na více okruhů, platí tato zásada: jakmile vedoucí závodník ujede předepsaný počet 
okruhů, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry. Závodník je hodnocen ujede-li více jak 50% délky 
závodu s podmínkou protnutí cílové čáry závodu, nebo cílové čáry některého z okruhů (nejsou - li totožné). 
4.4.2. Hodnocení družstev  
Mužské družstvo musí mít minimálně 3 jednotlivce. Ženské družstvo musí mít minimálně 3 jednotlivce, v případě počtu 
pouze dvou závodnic daného teamu však platí výjimka a dopočítává se třetí jako by skončila za poslední závodnicí 
daného závodu.  
Vítězem závodu se stává družstvo, jež má nejnižší součet umístění tří nejlepších závodníků. V případě rovnosti rozhoduje 
lepší umístění nejlepšího závodníka družstva. 
4.4.3. Celkové hodnocení  
Po skončení posledního závodu ročníku Rollo ligy sestavuje ČSK konečné pořadí jednotlivců a družstev na základě 
hodnocení jednotlivých závodů.  
Celkovým vítězem ročníku Rollo ligy se stává jednotlivec a družstvo s nejvyšším součtem bodů. V případě rovnosti bodů 
rozhoduje počet nejlepších umístění, dále počet druhých nejlepších umístění, počet třetích nejlepších umístění, pak 
součet pomocných bodů ve všech závodech (pomocné body: první závodník dostane tolik bodů, kolik odstartovalo 
závodníků, každý další pak o bod méně).  
V hodnocení jednotlivců i družstev se škrtá 30% nejhorších výsledků v dané sezóně. Pořadí závodníků, kteří v ligovém 
ročníku nebodovali, je určeno na základě prostého součtu pomocných bodů. 
4.4.5. Technický delegát  
ČSK zavádí funkci Technického delegáta. Každému závodu ČSK bude přidělen Technický delegát, se kterým bude 
pořadatel závodu konzultovat celkový koncept závodu a detaily k jednotlivým tratím a zajištění zázemí závodu. 
Technický delegát bude kontrolovat zejména soulad postupu pořadatele s Manuálem pro pořádání koloběžkových 
závodů, a to jak předběžně, tak i v průběhu závodu a rovněž po dokončení závodu (výsledky, informační povinnosti 
apod.). 
Před přidělením Technického delegáta pořadateli, směřuje pořadatel veškeré otázky předsednictvu ČSK.  
4.4.6. Startovní čísla  
Závodníci musí své koloběžky označit startovními čísly přidělenými ČSK. Prvních dvacet čísel v mužích a deset v ženách je 
vždy rezervováno na celou sezónu podle celkového umístění z minulého ročníku Rollo ligy. Ostatní závodníkům se 
přidělují čísla před každým závodem, dle podmínek pořadatele.  
Číslo se umísťuje doprostřed řídítek, tak aby bylo čitelné a zřetelně viditelné zepředu.  
Závodníci jsou povinni vždy umístit startovací číslo na řídítka, tak aby nebylo zkrouceno tj. za obě očka pro uchycení. 
Umístění dalších čísel (na záda, nohy apod.) určí pořadatel.  
Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění hrozí při nepřečtení čísla posun v pořadí, nebo i 
diskvalifikace.  
PO SKONČENÍ ZÁVODŮ SE ČÍSLA, nestanoví – li pořadatel jinak, VRACÍ POŘADATELI! Za nevrácené číslo je ČSK oprávněn 
požadovat finanční náhradu. 
 
Pořadatel má právo nepustit na start závodníka:  
a) jež není v den startu starší deseti let,  

http://www.ceskykolobeh.cz/cs/csk


b) jež není v den startu starší osmnácti let a na požádání nepředložil písemný souhlas rodičů o povolení ke startu na 
závodě,  
c) který nezaplatil startovné,  
d) který nemá ochranou přilbu,  
e) je pod vlivem alkohol, drogy, či jiné omamné nebo psychotropní látky,  
f) z jiných příčin - tento bod platí pouze po projednání v Jury.  

 

Výňatek z Pravidel koloběhu 
 
 

 2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
2.1. Závodí se na koloběžce splňující následující kritéria:  

- stroj se dotýká země maximálně ve dvou bodech  

- nesmí mít žádné zařízení sloužící k pohonu  

- musí splňovat obecně závazná kritéria bezpečnosti.  

 

2.2. Závodník musí absolvovat celou trať s koloběžkou. Koloběžku lze měnit pouze při její poruše, např. prasklý rám, 

rozbité brzdy, defekt kola apod. 2  

 
2.3. Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním normám je povinná pro všechny závodníky, 

nedodržení tohoto pravidla znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci. Závodník musí mít přilbu pevně upevněnou 

během celého závodu. Dále se doporučuje nosit jakékoliv rukavice.  

SILNIČNÍ ZÁVODY  
3.3.1. Dlouhý závod  

Trasa: Trasou je buď jeden, nebo několik okruhů dlouhých minimálně 4 km, případně trať z místa A do místa B. Délka 

závodu může být od 25km do 45 km pro mužské kategorie. Pro ženské kategorie lze trať přiměřeně zkrátit. Zkrácení tratí 

ženských kategorií pod 80 % délky mužských tratí musí být předem schváleno předsednictvem.  

V odůvodněných případech, avšak nejvíce 1x ročně může předsednictvo ČSK povolit zkrácení dlouhého závodu pod 

25km, avšak takový závod musí být dlouhý alespoň 20km.  

V odůvodněných případech, avšak nejvíce 1x ročně může předsednictvo ČSK povolit prodloužení dlouhého závod nad 

45km, avšak takový závod musí být dlouhý nejvíce 75km.  

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto:  

- u kategorií kadetů a kadetek 15km  

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky  

- u žákovských kategorií 10km  

  

3.3.5. Sprint  

Trasa: Trasou je jeden nebo několik okruhů, případně trať z místa A do místa B o délce 400 až 2000m.  

Maximální délky závodů u níže uvedených kategorií jsou však vždy tyto:  

- u kategorií kadetů a kadetek 600m  

- u kategorií ultraveteránů a ultraveteránek viz. délka trati kategorie ženy seniorky  

- u žákovských kategorií 400m 

Úrovně závodu: Závod je rozdělen na kvalifikaci (základní část), čtvrtfinále (I. postupná část), semifinále (II. postupnou 

část) a finále (finální část), pokud není dále stanoveno jinak.  

Postupový klíč: Z kvalifikace se vždy postupuje dle dosaženého času. Z ostatních úrovní závodu se vždy postupuje 

vyřazovacím způsobem, a to tak, že ze 4 členné (případně více členné rozjížďky) postupují dva nejlepší.  

V případě shodných časů či dojezdů může do dalších úrovní závodu postoupit více než původně určený počet závodníků.  

Systém závodu:  

Kvalifikace: Kvalifikaci závodu absolvují závodníci vždy jako časovku s přihlédnutím k potřebám sprintu. Nasazení 

závodníků do kvalifikace proběhne obdobně, jak je uvedeno výše v čl. 3.3.3.  

Čtvrtfinále  
16 nejlepších je rozděleno do 4 rozjížděk. Rozjížďky startují v níže uvedeném pořadí A,B,C,D. Dělení probíhá na základě 

níže uvedeného klíče. Do dalších bojů postupují vždy první dva z rozjížďky.  

A 1 8 9 16 B 2 7 10 15  

C 3 6 11 14 D 4 5 12 13  



Semifinále  
8 nejlepších je rozděleno do 2 rozjížděk, rozjížďky startují v níže uvedeném pořadí I, II. Dělení probíhá na základě 

uvedeného klíče. Do dalších bojů postupují vždy první dva z rozjížďky.  

I. A/1 A/2 D/1 D/2 II. B/1 B/2 C/1 C/2  

Finále B (dle časových možností pořadatele)  

Ve finále B nastupují 4 poražení závodníci ze semifinále.  

I/3 I/4 II/3 II/4  

Finále  
Ve finále nastupují 4 nejlepší závodníci.  

I/1 I/2 II/1 II/2  

Vysvětlení: část před lomítkem určuje skupinu předchozí úrovně, v níž závodník startoval, část za lomítkem pořadí, v 

němž dojel. A/1 vítěz čtvrtfinále A.  

Tento systém bude použit v případě, že počet závodníků v kategorii dosáhne více než 20. Jinak je systém následující.  

Kvalifikace: Z kvalifikace postupuje do dalších bojů 8 nejlepších na základě času.  

Semifinále A 1 4 5 8 B 2 3 6 7  

Finále I/1 I/2 II/1 II/2  

V případě, že se nesejde více než 8 závodníků v kategorii, jede se kvalifikace jako časovka a 4 nejlepší postupují do 

finále.  

Start a startovní povely: Startuje se kopem (odrazem) nikoli rozběhem. Závodníci se připraví na startovní čáru na povel 

„připravte se“ a vystartují na následující slovní povel Start, případně výstřel, či jiný výrazný zvuk.  

Diskvalifikace - tresty: Při startu je možné jedno ulití, jakékoliv další ulití bude trestáno diskvalifikací provinivšího se 

závodníka. Dále může být diskvalifikován závodník, který svou jízdou ohrozí ostatní závodníky nebo jim bude 

nesportovním chováním bránit ve svém předjetí, tzn. bude křižovat dráhu v místech, kde je předjetí možné.  

Určení pořadí v závodu  

Závodníci od 17. místa výše získají v konečném pořadí stejné umístění jako v kvalifikaci. Pořadí závodníků poražených 

ve čtvrtfinále bude určeno na základě času, který dosáhli v této úrovni. Pořadí závodníků ve finále A a B bude určeno z 

jejich dojezdu do cíle a v konečných výsledcích budou mít uvedeny časy, které dosáhli ve finálové úrovni. Pokud nemají 

kategorie junioři, veteráni samostaný závod, určí se jejich výsledky z celkového pořadí.  

Určení pořadí pro přidělení bodů Rollo ligy  

Body do celkového pořadí Rollo ligy budou přiděleny na základě výsledků kvalifikace.  

3.6. Závodní arbitr - JURY  

3.6.1. Jury se sestavuje při každém kole nejvyšší koloběžkové soutěže - Rollo lize, při jiných závodech pokud to žádají 

okolnosti. Jury má působnost od doby prezentace a její pravomoc končí ukončením závodu.  

3.6.2. Jury řeší veškeré nejasné záležitosti týkající se závodu a ke kterým dostane podnět od technického delegáta a 

protesty, jak je uvedeno dále.  

3.6.3. Jury je povinna projednat každý protest závodníka dle 3.6.4, při ostatních neobvyklých situacích svolá JURY 

technický delegát podle svého uvážení..  

3.6.4. Jury se schází složená z jednoho zástupce každého zúčastněného registrovaného klubu, hlavního rozhodčího 

závodu a technického delegáta (Předseda jury). Problémy řeší diskusí a hlasováním. Vítězí návrh, ktery obdrží prostou 

většinu hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas technického delegáta.  

3.6.5. Pořádající klub má právo podat návrh jury, aby v případě nevhodného chování účastníků závodu a jejich 

doprovodu, od příjezdu do odjezdu, provinilce postihla.  

O udělení trestu rozhoduje Jury a její rozhodnutí je u vyjmenovaných sankcí, včetně sankcí u jednotlivých Typů závodů 

konečné. Závodníka v soutěži družstev – družstvo o verdiktu musí informovat hlavní rozhodčí. Trest musí být úměrný 

závažnosti přestupku.  

Sankce:  

- slovní napomenutí (důtka); posunutí v pořadí; vyloučení ze závodu nebo z pořadí; časová přirážka 

3.6.6. Závodník, který se domnívá, že byl během závodu poškozen, může předložit písemný protest hlavnímu rozhodčímu 

nejpozději do 1 hodiny po vydání předběžných výsledků a se vkladem 100 Kč, který se při uznání protestu vrací. Protest 

musí být v každém případě vyřešen do vydání oficiálních výsledků.  

Protest řeší JURY s konečnou platností. Je žádoucí, aby v případě, že nelze rozhodnout striktně dle pravidel, postupovala 

JURY střízlivě, s rozvahou a vždy v duchu fair play. 

 

  



Příloha č. 3 
Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí na 

6. kole rollo ligy ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2017 ve Březí u Říčan 
 
 
Já, ......................, nar. ................, rodič dítěte ............................. (dále jen „závodník“), nar. .................  
 

souhlasím, 
 
aby se závodník zúčastnil závodu koloběžkové Rollo ligy, který se koná ve dnech . 30. 9. a 1. 10. 2017 ve Březí u Říčan.  
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 ...............  

......................................... 
podepsán rodič závodníka 

 


