
 
 

Zápis z jednání předsednictva ČSK  

Datum:  13.5.2020 

Místo:  Koloběžkové muzeum Hlavního města Prahy 

Složení:  Honza Vlášek, Zdeněk Hercik, Petr Pešta, Vlasta Pytela, Šárka Waldhauserová (Skype) 

1. Kalendář soutěží ČSK 

Předsednictvo definitivně schvaluje kalendář Rollo ligy 2020 dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Mistrovství České republiky v koloběhu bylo přiděleno na poslední závod sezony do Konstantinových 

lázní. Při rozhodování o udělení MČR rozhodla zaběhlá zvyklost zkušeností pořadatele s 

úspěšným pořádáním alespoň jednoho závodu Rollo ligy v minulých letech. 

Kalendář ČKP je přílohou č. 2 tohoto zápisu. S ohledem na situaci ohledně COVID – 19 je nutné 

sledovat webové stránky jednotlivých pořadatelů. 

Kalendář ČKKP je přílohou č. 3 tohoto zápisu. S ohledem na situaci ohledně COVID – 19 je nutné 

sledovat webové stránky jednotlivých pořadatelů. 

2. Soutěžní řád pro sezonu 2020 

Předsednictvo schvaluje Soutěžní řád pro sezonu 2020 ve znění dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. 

Předsednictvo upozorňuje, že Rollo liga 2020 bude výjimečným ročníkem ovlivněným současnou 

situací ohledně COVID-19. Veškeré závody Rollo ligy se musí řídit aktuálními právními předpisy České 

republiky vztahující se k problematice COVID-19 a nesmí být s těmito v jakémkoliv rozporu.  

Pokud bude možné pořádat sportovní soutěže pouze v maximální  počtu 100 osob, doporučuje 

předsednictvo závody v rámci kola Rollo ligy: 

- Nejprve rozdělit tak, aby se na trati nesetkalo více než 100 osob, a to včetně pořadatelů 

- V případě, že nebude možné závody rozdělit, bude se postupovat dle tohoto klíče: 

• Na start bude připuštěno 50 mužů a 20 žen z konečné tabulky Rollo ligy 2019 po 

škrtech. 

• V případě, že budou odjety dvě kola Rollo ligy 2020, bude pro eliminaci použita 

průběžná tabulka Rollo ligy 2020 bez škrtů. 

• Dětské kategorie nebudou na start připuštěni. Nejmladší závodní kategorie bude 

kategorie junioři. 

Předsednictvo schvaluje výjimky z Pravidel koloběžkových závodů a Soutěžního řádu takto: 



 
 

• Povoluje se na úvod letošní posunuté sezóny  v Plzni původně třetím, nyní prvním kole o 

víkendu 20.-21.6. 2020  RL Plzeň mírně zkrátit předepsané délky závodů  pro jednotlivé 

kategorie uvedené v Pravidlech pro rok 2020.  

 

• Stejná výjimka mírné zkrácení předepsané délky závodů   platí i při RL v Letohradu o víkendu 

12.-13.9. 2020. . K mírnému zkrácení tras může dojít i na závěr sezóny 3.- 4.10. 2020 RL/ MČR 

Konstantinovy lázně s ohledem na možnou úpravu jízdního řádu vlaků a křížení trasy závodu s 

železnicí.  

 
Předsednictvo doporučuje pořadateli RL Lipník nad Bečvou přizpůsobit časový harmonogram 

zvyklostem Rollo ligy, tj. start koloběžkových závodů v sobotu v odpoledních hodinách, a to i 

vzhledem k situaci ohledně COVID – 19.  

3. Pravidla koloběžkových závodů 

Předsednictvo schvaluje Pravidla koloběžkových závodů pro sezonu 2020 dle přílohy č. 5 tohoto 

zápisu. 

Předsednictvo upozorňuje zejména na změnu podmínek pro pořádání sprintu na 400m mimo 

atletický stadion. 

4. Další 

Předsednictvo pověřuje Martina Žabu výrobou čísel a „plachty“ pro sezonu 2020. 

Petr Pešta zajistí finální znění plachty pro rok 2020. 

Mistrovské dresy pro vítěze a vítězku Rollo ligy 2020 budou k dispozici na prvním ligovém kole v Plzni. 

 

Doufejme, že všechny komplikace jsou již za námi a těšíme se na setkání v co nejhojnějším počtu na 

prvním kole Rollo ligy v Plzni. 

Za předsednictvo ČSK 

Honza Vlášek 

3, 4 trhni si nohou 

 


