


Eurocup a 4. kolo Rollo ligy – Račice
Termín: 15. - 16. 7. 2017

Místo: Račice – Labe aréna Račice

Vypsání závodů: kritérium, štafeta, dlouhý závod, dětské závody, kategorie OPEN

Mapa:



Pátek
18:00 - 20:00 - oficiální tréninky / registrace

Sobota
Registrace od 10:00 (Infopoint), registrace končí 30min před startem každého závodu
11:30 hod. - Kritérium 12km, kategorie kadeti a kadetky (2004-2002), juniorky (2001-
1999), ženy seniorky (1998-1978), ženy masters (1977-1968), ženy veteránky (1967-
1958), ženy ultraveteránky (1957 a starší) 
13:00 hod. - Kritérium 12km, kategorie junioři (2001 - 1999), muži senioři (1998-1978), 
muži masters (1977-1968), muži veteráni (1967-1958), ultraveteráni (1957 a starší)
16:30 hod. - Dětský závod 2km, kategorie minižáci (2010-2008), žáci (2007-2005)
17:00 hod. - Štafety, tříčlenné týmy, rozpis na základě přihlášek
20:00 hod. - KICKITALY2017 CELEBRATION. Jedna z oslav úspěšného dokončení 
projektu.

Neděle
Registrace od 8:00 (Infopoint), registrace končí 30min před startem každého závodu
9:30 hod. - Dlouhý závod 35km, kategorie juniorky (2001-1991), ženy seniorky (1998-
1978), ženy masters (1977-1968), ženy veteránky (1967-1958), ženy ultraveteránky 
(1957 a starší)
9:30 hod. - Dlouhý závod 20km - kategorie kadeti a kadetky (2004 - 2002)
11:30 hod. - Dětský závod 5km, kategorie  minižáci (2010-2008), žáci (2007 - 2005)
12:00 hod. - Dlouhý závod 45km, kategorie junioři (2001 - 1999), muži senioři (1998 - 
1978), muži masters (1977 - 1968), muži veteráni (1967 - 1958), muži ultraveteráni 
(1957 a starší)
(Závod o přilbici sv. Václava pro registrované v ČSK)



Přihlášky
Do 10.7.2017 přes e-formulář na tomto odkazu.

Nebo hromadnou (excel) přihlášku na 

kick@bbbart.cz

(přihláška ke stažení na tomto odkazu)

Ubytování a stravování pro nezávodníky objednávejte stejným způsobem.

Startovné: 300Kč, kadeti 100Kč, žákovské kategorie 50Kč
Platba převodem. Instrukce obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Vratná záloha za čip: 500Kč

Registrace: vyzvednutí startovních čísel, stravenek, klíčů od pokojů, půjčovna 
koloběžek, zdravotník – INFOPOINT

Ubytování
Pro všechny typy ubytování je třeba mít vlastní spacák!
6 lůžkový (palandy) - 190Kč/osoba/noc
4 lůžkový (palandy) - 270Kč/osoba/noc
2 lůžkový (vlastní soc. zařízení,klimatizace) - 540Kč/osoba,noc
vlastní stan – 80Kč/osoba/noc

Stravování 
snídaně (podávaná kontinentálním způsobem) 7:00-9:00….cena 120Kč
oběd (polévka + hlavní jídlo, salát) 12:00-14:00….cena 130Kč
večeře (hlavní chod, salát, ovoce) 18:00-19:30…cena 130Kč

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UPA7aCZmHeWIcjeVdwxnVZq1rCz4OmTfPYzuoWu1o-s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1gG69nuzlj8wpWQ9Kn2S9--IaL__1bLfH9nZSyfAlmtQ/viewform?edit_requested=true


Závody pro veřejnost
Závod v každé věkové kategorii je určen i pro neregistrované závodníky. Vyhlášen 
bude vždy vítěz v dané kategorii.

Startovné 300Kč (v ceně je zapůjčení koloběžky, nutno přinést OP a zálohu 500Kč).

Trika
290Kč



Poznámky
Závodníci mladší 10let se nemohou závodu zúčastnit. Závodníci mladší 18let jsou 
povinni při registraci předložit souhlas rodičů (ke stažení na tomto odkazu). 
Rozhodující je věk závodníka v den závodu.
Vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po projetí posledního závodníka cílem

Umístění startovních čísel a čipů
Závodníci jsou povinni připevnit startovní číslo za obě očka pro uchycení na řídítka tak,
aby nebylo zkroucené a tedy pro rozhodčí špatně čitelné. Umístění čísel bude 
kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění hrozí posun v pořadí za neprojetí 1 
kola, případně 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 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.

https://docs.google.com/document/d/1u6IPxcgFZZRK0K_RQUTymlTy-eVh-0SAo8I1ipg5ewE/edit?usp=sharing


Příloha – vzor souhlasu rodičů
Souhlas rodičů s účastí na koloběžkových závodech Rollo ligy

Já, ........................................................., nar. ................, rodič 
dítěte .......................................... (dále jen „závodník“), nar. ......................... souhlasím, 
aby se závodník zúčastnil závodu koloběžkové Rollo ligy,

      1.EUROCUP, 4.kolo Rollo ligy Račice 15.-16.7. 2017

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 ..........2017

podepsán zákonný zástupce závodníka:

....................................................................…



Partneři Českého svazu koloběhu




