
KICKFEST 2022

Termín: 28. - 29. 5. 2022

Místo: Labe aréna Račice

Vypsané závody:

● sobota
750m Kriterium přípravka
3km Časovka žáci,
5km Časovka kadeti, kadetky
7km Časovka ultraveteráni, ženy juniorky,  seniorky, masters, veteránky,
ultraveteránky
10km Časovka muži junioři, senioři, masters, veteráni,
štafety muži, ženy, kadeti, žactvo, 20 min + 1 kolo

● neděle
1250 m Dlouhý závod přípravka
5 km Dlouhý závod žáci
10 km Dlouhý závod kadeti, kadetky
20 km Dlouhý závod junioři, juniorky
30 km Dlouhý závod muži ultraveteráni, ženy seniorky, masters,
veteránky, ultraveteránky
40 km Dlouhý závod muži senioři, masters, veteráni



Mapa:

Sobota

9:00 hod. - Registrace  a vyzvedávání čísel (kancelář závodu) končí 60 min. před
startem každého závodu, registrace štafet do 13:30h!!!!
11:30 hod. - Kriterium 750m přípravka
11:50 hod. - Časovka 3km žáci
12:30 hod. - Časovka 5km kadeti, kadetky
13:00 hod. - Časovka 7km ultraveteráni, ženy juniorky, seniorky, masters,
veteránky, ultraveteránky
13:40 hod. - Časovka 10km  muži junioři, senioři, masters, veteráni,
16:30 hod. - Štafety: rozpis na základě přihlášek
18:00 hod. - Vyhlášení: štafety



Neděle
08:00 hod. - Registrace a vyzvedávání čísel (kancelář závodu) končí 60 min. před
startem každého závodu
09:30 hod. - Dlouhý závod 30 km,, seniorky, ženy masters, veteránky,
ultraveteráni/ultraveteránky, 20 km junioři/junorky, 10 km kadeti/kadetky
11:15 hod. - Vyhlášení: Dlouhý závod 30 km, 20 km, 10 km
11:30 hod. - Dlouhý závod: kategorie přípravka 1250 m, žáci 5 km
11:45 hod. - Vyhlášení: Dětských kategorií (přípravka, žáci)
12:00 hod. - Dlouhý závod 40 km: kategorie muži, senioři, masters, veteráni
14:00 hod. - Vyhlášení: dlouhý závod 40 km
do 15:00 hod. - Vracení čipů, startovních čísel a klíčů od pokojů

Přihlášky
https://www.sportt.cz/register/1165

Elektronické přihlašování do 26. 5., poté je možné se přihlásit na místě.

Startovné: za každý přihlášený start 350 Kč, junioři 200Kč, kadeti 100 Kč,
žákovské kategorie 50Kč a odrážedla zdarma

Ubytování - sobota
Poplatek je vždy za jednu postel. Pokoj bude doplněn do plné kapacity.
6lůžkový (palandy) – 200 Kč / osoba / noc (je třeba mít vlastní spacák)
4lůžkový (palandy) – 290 Kč / osoba / noc (je třeba mít vlastní spacák)
2lůžkový (vlastní soc. zařízení, klimatizace, lůžkoviny) – 620 Kč / osoba, noc
vlastní stan – 100 Kč / osoba / noc

(poptávka ubytování od pátku na info@kickpoint.eu)

https://www.sportt.cz/register/1165
mailto:info@kickpoint.eu


Stravování
07:00 - 09:00 Snídaně (podávaná kontinentálním způsobem) …. cena 150 Kč
12:00 - 14:00 Oběd (polévka + hlavní jídlo) …. cena 150 Kč
18:00 - 19:30 Večeře (hlavní chod, dezert nebo ovoce) …. cena 140 Kč

(poptávka stravování od pátku na info@kickpoint.eu)

Pravidla vypsaných disciplín - pravidla ČSK

- časovka
Drafting (jízda v háku) je při časovce zakázán. Závodníci startují po 30
sekundách. Pořadí startovního pole je určeno podle pořadí Rollo ligy 2021.
Startuje se od posledního k prvnímu, přičemž první startuje kategorie,
žáků, juniorů, pak žen atd.

- štafety
Přihlášené štafety budou rozděleny do rozjížděk dle pořadatele a
technického delegáta.

- dlouhý závod
První dvě řady budou nasazeny dle pořadí Rollo ligy 2021, pořadatel si
vyhrazuje právo doplnit závodníky dle aktuální výkonnosti

Věkové kategorie
rok narození 2013 - 2015 = přípravka, rok narození 2010 - 2012 = žák, žákyně, rok
narození 2007 - 2009 = kadet, kadetka rok narození 2004 - 2006 = junior,
juniorka rok narození 1983 - 2003 = senior muži i ženy rok narození 1973 - 1982
= masters muži i ženy rok narození 1963 - 1972 = veterán, veteránka rok
narození 1962 a starší = ultraveterán, ultraveteránka

mailto:info@kickpoint.eu
https://ceskykolobeh.cz/wp-content/uploads/2022/04/pravidla-kolobehu-csk-2022.pdf


Poznámky
Závodníci mladší 18 let jsou povinni při registraci předložit souhlas zákonného
zástupce.

Vyhlášení výsledků proběhne nejpozději do 30 minut po projetí posledního
závodníka cílem.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit délku závodu v závislosti na počtu
přihlášených závodníků v jednotlivých kategoriích nebo zvláštních
povětrnostních podmínek. Závodník se účastní na vlastní nebezpečí, dále svým
přihlášením souhlasí s použitím osobních dat.

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.

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 A ČÍSLA VRACÍ POŘADATELI!

Ostatní

Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu. Závodí se dle Pravidel koloběhu
a Soutěžního řádu 2022. Porušení těchto předpisů vede k diskvalifikaci.

Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s
vědomím svého dobrého zdravotního stavu (u dětí zákonný zástupce). 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.

Pořadatel:                          KOBRA Sport z.s.
Hlavní pořadatel: Jan Bartůněk Tel.: 731 440 266, info@kickpoint.eu
Hlavní rozhodčí: Ladislav Bartůněk st.
Sekretář: Ladislav Bartůněk ml.
Technický delegát: Petr Pešta
Zdravotník: Běla Pluháčková



Souhlas rodičů / zákonného zástupce s účastí

Já, ..............................................................., nar. ......................., rodič / zákonný

zástupce dítěte .......................................... (dále jen „závodník“), nar.

……..................., souhlasím, aby se závodník zúčastnil závodů

…………...…………………….. ve dnech 28. - 29. 5. 2022 v Labe aréna Račice.

V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že:

❏ závodník je zdravotně a mentálně způsobilý k účasti v závodu*

❏ seznámil/a jsem se 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 ………………….. 2022

Podpis rodiče / zákonného zástupce závodníka:

……………………………………………………………..

* pro souhlas zaškrtněte checkbox



Děkujeme partnerům Kickfestu 2022 a partnerům Českého svazu
koloběhu.


