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sobota 3.10.2020 dlouhý závod                        
neděle 4.10.2020 kritérium                               

Prezentace: Konstantinovy lázně              
kemp La Rocca 

    GPS souřadnice:                                
S 49°53.23093', V 12°58.30897'               
 sobota: 3.10.2020 10:40 – 12:40 hod 

 neděle: 4.10.2020 8:30 – 9:20 hod 
 
Trať:  okruh 3 km uzavřená cyklostezka 

Konstantinovy Lázně  
Povrch tratě:  asfalt – pěkná kvalita, převýšení    
                          okruhu cca 27 m. 
 
Kategorie:  (MUŽI, ŽENY) přípravka (2011 -

2013), žáci ( 2008 – 2010), kadeti 
(2005 -2007), junioři (2002 – 2004), 
senioři   ( 1981 – 2001), masters 
(1980 – 1971), veteráni (1970 – 
1961), ultraveteráni (1960 – a 
starší). 

Startovné:   Zvýhodněné do 25.9.2020              
na místě + 100,- Kč / závod.         
Děti přípravka zdarma,                               
Žáci – 80 Kč / závod,                  
kadeti – 150 Kč / závod,                   
junioři a starší 275 Kč / závod,  

 

Velká cena Kryštofa Haranta                                                 
z Polžic a Bezdružic 

Mistrovství České republiky v koloběhu 2020                                               

             Rollo liga 2020 ve dnech 3. a 4. října 
Konstantinovy Lázně 



 

 
 

Pořadatel: KOLOBĚHsport Plzeň,                                                                                  
Ředitel závodu: Václav Jun   603 218 471   e-mail: kolobehsport@centrum.cz          

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Černý.                                                                                          
Zdravotník:  Martin Reiser MUDr. 

Technický delegát ČSK: Petr Pešta 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10.2020 sobota, Dlouhý závod 

Přípravka (400 m), žáci/žákyně 2x okruh (6 km), kadeti / kadetky  okruh (12 km), 
ženy – juniorky, seniorky, masters, veteránky, ultraveteránky a utraveteráni-muži  
7x okruh (21 km), muži - junioři, senioři, masters a veteráni 10x okruh (30 km). 
 
Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem 
a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz. Pořadatel 
zastaví – stáhne závodníka/y ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude zjevné, že 
závodník/ci není schopen splnit daný cílový limit své trasy, resp. ohrozil by ho vlak. 
 
Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, banán, sušenka. 
Časový pořad: 
12:30 Start závodu na 800 m přípravka 
12:40 Start závodu na 6 / 12 km, žáci / kadeti 
14:10 Start závodů na 21 km (7x okruh) ženy všechny kat. + ultraveteráni muži 
16:10 Start závodu na 30 km (10x okruh) muži 
18:15 Vyhlášení všech výsledků – kemp La Rocca 
 
Startovní pozici (řadu) závodníků na startu dlouhého závodu určí pořadatelé. 
Závodníci se začnou řadit na základě výsledků z předchozí sezony a přidělených 
startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele. 
 
 
 
 
 



4.10.2020, neděle, Kritérium 

Přípravka (400 m), žáci / žákyně 1x okruh (3 km), kadeti / kadetky 2x okruh             
(6 km), ženy – juniorky, seniorky, masters, veteránky, ultraveteránky a 
utraveteráni -muži  3x okruh (9 km), muži - junioři, senioři, masters a veteráni 
4x okruh   (12 km) 
Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se 
vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz. 
Pořadatel zastaví – stáhne závodníka/y ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude 
zjevné, že závodník/ci není schopen splnit daný cílový limit své trasy, resp. ohrozil by ho  

 
Občerstvení v cíli: voda, iontový nápoj, banán, sušenka. 

Časový pořad 
10:20 Start závodu na 400 m přípravka  
10:40 Start závodu na 3 km, žáci / 6 km kadeti 
11:10 Start závodů na 9 km, ženy všechny kat.+ ultraveteráni-muži 
12:15 Start závodu na 12 km muži 
13:15 Vyhlášení všech výsledků dne + vyhlášení výsledků Rollo ligy 2020 
 -kemp La Rocca 

Startovní pozici (řadu) závodníků na startu dlouhého závodu určí pořadatelé. 
Závodníci se začnou řadit na základě výsledků z předchozí sezony a přidělených 
startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihlášky / platba startovného 

Přihlášky prostřednictvím web formuláře: https://www.sportt.cz/register/1027 
do 29.9. 2020.  
Platba startovného nejpozději do úterý 29. září 2020 podle pokynů 
v zaslaném potvrzovacím e-mailu a převodem na účet závodu                                   
č. 2400188099/2010. 
Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo. Přihlášky nebo 
placení startovného na místě + 100 Kč/ závod. 
 
Nabídka stravy 
V rámci online přihlašovacího formuláře je možné si objednat:   
Sobotní večeře (17:00 – 19:30 hod) Kuřecí směs s rýží  95,- Kč 
Nedělní snídaně (8:00 – 9:15 hod) bohatý švédský stůl  105,- Kč 
Nedělní oběd (12:30 – 14:30 hod) polévka, Boloňské těstoviny 105,- Kč 

 

https://www.sportt.cz/register/1027


Možnost  ubytování 

Závodníci a jejich doprovod mohou využít ubytování v těsné blízkosti trati Kemp 
LaRocca – různé chatky, vlastní stan či karavan. Ubytování si každý 
tým/závodník zajistí individuálně a heslo pro ubytovatele je „ koloběžky“. Je 
možnost se, po domluvě ubytovat již před sobotní časovkou, či den předen – 
v pátek 02.10.2020 
Kontakty a ceny ubytování na webu http://www.larocca.cz/ 

Podmínky účasti a další ujednání 

Umístění startovních čísel, 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. 
 
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. PO SKONČENÍ ZÁVODŮ SE ČIPY VRACÍ 
POŘADATELI. 
  
Starty – řazení na start: 
Starty závodů budou organizovány pořadateli ve startovních řadách, závodník 
je povinen uposlechnout pokynů pořadatele a respektovat poučení udělené 
před startem závodu. 
Při udělování startovních čísel pořadatel přihlédne k průběžným výsledkům 
Rollo ligy 2020. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit “divoké karty“ na základě 
prokázané výkonnosti v rámci TOP 30 u mužů a TOP 20 u žen. Pořadatel si 
vyhrazuje právo stanovit počet startovních řad a změnit počet závodníků v 
jedné řadě na základě celkového počtu přihlášených. 
Závodí se dle Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu pro rok 2020.  Závod je 
měřen elektronicky přes čipy. 
  
Závodníci musí mít při závodě ochrannou cyklistickou přilbu, nesmí použít 
jakákoliv sluchátka a doporučuje se použít ochrany rukou (rukavice), závodník, 
který v den startu nedovrší l8ti let je povinen na požádání předložit písemný 
souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů)    o povolení ke startu 
v závodě. (viz. příloha) 
 
 

http://www.larocca.cz/


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 rodič, zákonný zástupce). 
  
Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost. Upozorňujeme na obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel 
nepřebírá odpovědnost 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. 
  
Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s 
vkladem 500 Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na 
výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to 
nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo  
u ředitele závodu v místě časomíry. Pozdější reklamace u pořadatele závodu 
nebo Českého svazu koloběhu nebudou uznány. 
   
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: ROLLO LIGA 2020 - Konstantinovy lázně ve dnech 3. – 4. 
října 2020 -  přijímá účastník tyto propozice a to bez požadavku jakékoliv změny 
nebo výhrad, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o 
ochraně osobních údajů  a jejich využitím ve prospěch pořadatele a Českého 
svazu koloběhu. 
 
 



Prohlášení zákonného zástupce nezletilého závodníka s účastí 

Já, ........................................................., nar. ................,                                                

rodič / zákonný zástupce dítěte ........................................................(dále jen „závodník“), nar. 
……...................,                                                                                     

souhlasím, aby se závodník zúčastnil koloběžkových závodů, velká cena Kryštofa Haranta z 
Polžic a Bezdružic, Mistrovství České republiky v koloběhu, (sobota 3.10.2020 dlouhý závod a 
neděle 4.10.2020 kritérium), místo Konstantinovy Lázně, a činím toto prohlášení 

syn/dcera ( dále závodník ) je zdravotně a mentálně způsobilý k účasti na výše  
  uvedené  soutěži  dle Vyhlášky o zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově 
391/2013 Sb., 
 

• bezinfekčnosti – ošetřující lékař nenařídil změnu režimu v rodině, školském zařízení 
nebo pracovišti v souvislosti s COVID 19 a nebylo orgánem hygienické služby nařízeno 
aktuální karanténní opatření, 

 
• seznámil jsem se s propozicemi výše uvedeného závodu a pokynů k akci, 

 
• souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby registrace a výsledkových listin  
• pořadatelů  dle znění Nařízení EU 2016/679 – GDPR platného od 25.5.2018, 

 
• souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů ze závodu ve prospěch propagace 
• koloběžkového sportu pořadatelem, ČSK a IKSA, 

 
• závodník se zúčastní soutěže na vlastní odpovědnost - cyklistická přilba povinná, 

 
• k závodům bude mít závodník u sebe průkaz zdravotní pojišťovny, v soutěžích mimo 
• území ČR doklad totožnosti, 

 
• souhlasím, aby závodník v případě zranění byl ošetřen nebo mu byla poskytnuta  
• lékařská péče v nemocničním zařízení v době konání sportovní akce, 

 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo 
pravdivé. 
 

V ....................................... dne ………………….. 2020 
                                                                                                                                                   
  Jméno a Podpis rodiče / zákonného zástupce závodníka:                                   
 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 



Děkujeme partnerům Českého svazu koloběhu: 
                                                                        Generální partner 
 

              
             

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Hlavní Partneři: 
 

 
 
      
                                     

                                                       
 
 
                                                                     
           
 
     Mediální Partner:                                                    
                                                                                                Partneři: 
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