
 

Časně zrána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon,řekl: „Díky tobě, Pane, že ses mi dal dočkat tohoto 

jitra.“ I vstal a šel na jitřní. 

 Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se nač ohlédl a řekl: „Bratře, včeras nám dobře posloužil.“  K uchu 

Boleslava se naklonil ďábel a zkazil jeho srdce, že mu odpověděl:  „Nyní ti chci lépe posloužit. „Po těch slovech 

udeřil jej mečem po hlavě.  

Václav se obrátil k němu a řekl: „Co ti to popadlo, bratře?“ A po těch slovech jej uchopil a srazil na zem. 

 Tu přispěchal jakýsi Tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn na ruce pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva 

ďábli řečení Tira a Pesta ubili jej v bráně chrámové. Hněvsa pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav 

ihned vypustil svou duši se slovy: „V ruce tvé, Pane, poroučím ducha svého...“ 

 

 
1. kolo koloběžkové Rollo ligy 2016 

 
 

 
 
 

O PUTOVNÍ PŘILBICI SVATÉHO VÁCLAVA 
 

28.-29.5.2016 
Mečeříž, Stará Boleslav 

 
 
 
 



Kdy? 
Sobota 28.9.2015 a neděle 29.9.2015 
 
Kde? 
Mečeříž (sobota) a Stará Boleslav – Houšťka (neděle) 
 
Co? 
1. kolo Rollo ligy 2016  
Časovka na 23km (sobota) 
Kritérium na 12km (neděle) 
 
Kategorie České Rollo ligy: 
2006 – 2004 - žáci, žákyně 
2003 – 2001 - kadeti, kadetky 
2000 – 1999 - junioři, juniorky 
1998 – 1977 - senior, muži, ženy 
1976 – 1967 - masters, muži, ženy 
1966 - 1956 veteráni, veteránky 
1955 + - ultraveterání, ultravetetánky 
Česká Rollo liga je otevřená pro všechny koloběžkáře, i bez registrace u Českého svazu koloběhu 
 
Přihlášky  
nejpozději do úterý 24.9.2016 vyplněným vzorovým formulářem (Excel) na e-mail info@kolobezky-
brandys.cz. Koloběžkové kluby prosíme o hromadnou přihlášku za klub s případným rozdělením do týmů. 
 
Startovné 
Sobota – 200,- Kč (kadeti/tky 100,- Kč, žákovské kategorie zdarma) plus 500,- Kč vratná záloha za čip. 
Neděle – 200,-Kč (kadeti/tky 100,- Kč, žákovské kategorie zdarma) plus 500,- Kč vratná záloha za čip. 
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Časový rozpis sobotního vytrvalostního závodu o putovní přilbici sv.Václava 
 
Prezentace: 
12:30 – 14:00 v místě startu, viz mapka (příloha č. 1), 14:15 rozprava povinná pro všechny závodníky! 
Vyzvednutí čipů pro závod oproti vratné záloze 500,- Kč  
Parkování pouze na místech k tomu vyhrazených !!! 
Důležité body zde: https://mapy.cz/s/FxsK  
 
Start:  
15:00 start prvního závodníka časovky dle startovní listiny 
15:00 start hromadného závodu žakovských kategorií a kategorií kadetů a kadetek na 9km (transport na 
start cca 5 minut autem z Mečeříže – viz mapa). 
 
Trať:  
Trať časovky: Mečeříž – Kochánky – Kačov – Předměřice nad Jizerou – Tuřice – Kostelní Hlavno – Mečeříž, 
viz mapka (příloha č. 1). 
Trať hromadného závodu mládeže: Odbočka na Sobětuchy za dálničním přivaděčem – Kostelní Hlavno – 
Mečeříž 
 
Upozornění: 
Závod je pořádán za plného silničního provozu, provoz je regulován pouze na kritických místech 
(křižovatky). Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Závodníci mladší 10 let se 
nemohou tohoto závodu zúčastnit. Závodníci mladší 18 let jsou povinni u startu předložit písemný souhlas 
rodičů (viz příloha č. 3). 
 
Vyhlášení výsledků 
Proběhne do 30 minut po dojetí posledního závodníka v místě prezentace. 
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Časový rozpis nedělního kriteria 
 
Prezentace: 
Vyzvednutí čipů pro závod oproti vratné záloze 500,- Kč v 8:30 – 9:30  v letním kině v Houšťce viz mapka 
(příloha č. 2).  
Parkování dle instrukcí pořadatele na místě. 
Důležité body zde: https://mapy.cz/s/FxsK  
 
Start:  
10:00 žáci, kadeti, děti veřejnost 
10:30 všechny ženské kategorie, ultraveteráni, dospělá veřejnost 
11:00 masters, veteráni 
11:45 senioři, junioři 
 
Trať:  
10 okruhů v délce 1200m, tj. 12km pro kategorie senioři, junioři, masters a veteráni 
8 okruhů v délce 1200m pro ženské kategorie a ultravaterány 
4 okruhy pro kategorie žáků a kadetů 
Kvalitní asfalt areálu v Houšťce bez uzavírky avšak s regulovaným provozem. Závodníci jsou povinni 
dodržovat pravidla silničního provozu.  
Závod končí projetím prvního závodníka (závodnice cílem), tj. ostatní končí projetím cílem takového kola. 
 
Upozornění: 
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Závodníci mladší 18 let jsou povinni u startu 
předložit písemný souhlas rodičů (viz příloha č. 3). 
 
Vyhlášení výsledků 
Proběhne do 30 minut po dojetí posledního závodníka mužského závodu v letním kině v Houšťce. 
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Ubytování, stravování, ostatní 
 
Ubytování 
Pořadatel zajišťuje low-cost ubytování na hřišti Sokolák v Brandýse nad Labem, Tyršova ulice, a to za 60,- 
Kč stan, 30,- Kč osoba, 40,- Kč auto. K dispozici jsou rovněž 4 sprchy a 4 záchody. Ubytování prosíme 
specifikovat v předběžné přihlášce. 
 
Stravování: 
Pořadatel připravil posezení při kvalitní stravě v restauraci Melicharka (www.melicharka.cz)  
 
V nabídce jsou pro koloběžkáře: 
• Gulášek za 80,- Kč, nebo 
• Těstoviny s kuřecím masem a houboovu omáčkou za 90,- Kč 
 
Jídla je nutné objednat společně s přihláškou na závod (tedy nejpozději do úterý 24.5.2016) v přiloženém 
EXCELU stačí zaškrtnout příslušnou položku.  
 
Snídaně z vlastních zdrojů, doporučujeme utopence, rohlík, nebo podobnou hlušinu. 
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Hlavní funkcionáři závodů 
ŘEDITEL ZÁVODU – Jan Bartůněk – tel. 731440266 
HLAVNÍ ROZHODČÍ – Ladislav Bartůněk sen. 
SEKRETÁŘ – Ladislav Bartůněk jr. 
ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Běla Pluháčková 
 
Umístění startovních čísel a čipů 
Závodníci jsou povinni umístit startovní 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 při 
nepřečtení čísla posun v pořadí za neprojetí 1 kola, nebo i diskvalifikace. PO SKONČENÍ ZÁVODŮ SE ČÍSLA 
VRACÍ POŘADATELI! 
 
Čipy jsou závodníci povinni umístit na přední vidlici předního kola koloběžky nad rychloupínák. Umístění 
čipů bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění, hrozí posun v pořadí v pořadí za neprojetí 1 
kola, nebo i diskvalifikace. PO SKONČENÍ ZÁVODŮ SE ČIPY VRACÍ POŘADATELI proti vrácení zálohy 500,- 
Kč.  
 
Ostatní: 
Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu. Závodí se dle Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu 2015. 
Porušení těchto předpisů vede k diskvalifikaci. 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. Organizátoři nepřebírají 
zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za škody 
způsobené během závodu účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky 
připraven. Závodníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění. 
Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 500,-Kč. Vklad bude vrácen v 
případě uznání protestu. 
 
 

 
 



Příloha č. 1 – mapka sobotního dlouhého závodu 
 

Všechny body zde: 
https://mapy.cz/s/FxsK  
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Příloha č. 2 – mapka nedělního kritéria 
 

Všechny body zde: 
https://mapy.cz/s/FxsK  
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Příloha č. 3 – vzor souhlasu rodičů 
 
Souhlas rodičů s účastí na závodech Rollo ligy 
 

Já, ........................................................., nar. ................, rodič dítěte .......................................... (dále jen 

„závodník“), nar. ……................... souhlasím, aby se závodník zúčastnil závodu koloběžkové Rollo ligy, 

v sobotu 28.5.2016 / neděli 29.5.2016 . 

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 ……….2016 

 

podepsán rodič závodníka:…………………………………………………………….. 



PŘIHLÁŠKA 1. kolo RL, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: klub/účastník  ….. 

příjmení jmeno rocnik sex div Klub 
Sobota 
časovka 

neděle 
kritérium 

večeře kemp 

Příloha č. 4 – vzor přihlášky 
 
EXCEL s vloženou přihláškou je ke stažení na www.ceskykolobeh.cz – přihlášky posílejte výhradně v excel souboru 
Pozn. : 
• u položky sex se nevyplňuje ANO / NE (pořadatel není schopen zajistit), ale M jako muž nebo Ž jako žena; 
• U položky div vyplňte kategorii (žák, kadet, junior, senior, master, veterán, ultravaterán) dle pravidel ČSK; 
• U položky večeře vyplňte buďto guláš, nebo těstoviny (blíže viz propozice, část stravování). 
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