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PROPOZICE ROLLO LIGA 2020 

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 

2. kolo RL v Lipníku nad Bečvou 

7. – 9. srpna 2020 

Pátek 7.8.2020 sprint, sobota 8.8.2020 kritérium a štafety,  neděle 

9.8.2020 dlouhý závod 

 

            

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Pořadatel: TRISTA60 a Roman Růžička 

 

Ředitel závodu :   Roman Růžička 

Sekretář závodu:   Iva Matyášová 

Hlavní rozhodčí:  Michal Kulka 

Velitel tratí :   Honza Kvaš 

Zdravotní zajištění:  Medical servis 

Technický delegát ČSK:  Vlastimil Pytela 

 

Aktuální informace :   http://lipenskavyzva.eu/  
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PREZENTACE:   

 

pátek   7.8.2020 od 12,00 hodin na stadionu v Lipníku nad Bečvou 
sobota 8. 8. 2020 8:30 – 12:00 hod v Lipníku nad Bečvou ul. Osecká – naproti základní školy                                                                                                     
neděle  9. 8. 2020 7:30 – 9:00 hod  v osadě Nové Dvory u startu     
Ukončení registrace hodinu před startem jednotlivých kategorií      
Vrácení čipů po skončení závodů v Nových Dvorech v cílovém prostoru do 12:30 hodin      

                                                                       
KATEGORIE muži / ženy: 

 
Kategorie   Ročník 

přípravka  2011  - 2013 

žáci   2008 – 2010 

kadeti   2005 – 2007 

junioři   2002 – 2004 

senioři   1981 – 2001 

masters   1971 – 1980 

veteráni   1961 – 1970 

ultraveteráni  1960 a starší   

 

STARTOVNÉ:   

1. Zvýhodněné při přihlášení a uhrazení startovného na účet do 20.7.2020 

2. Základní při přihlášení a uhrazení startovného na účet po termínu 20.7.2020 nebo na místě . Po 20.7.2020 nemůžeme 

garantovat objednání stravy a ubytování. 

 
Zvýhodněné 

Do 20.7.2020 

   Základní po 

20.7.2020 

 

Kat. 3  závody Pouze kritérium Pouze dlouhý závod Pouze sprint 3 závody 

předžáci ------------- ----------- --------- --------- 50,-Kč 

Žáci 200,-Kč 100,-Kč 100,-Kč 50,-Kč 250,-Kč 

kadeti 350,-Kč 150,-Kč 150,-Kč 100,-Kč 400,-Kč 

ostatní 800,-Kč 350,-Kč 350,-Kč 200,-Kč 900,-Kč 

štafeta 100,-Kč ----------- -------- -------- 100,-Kč 

 

Startovné zahrnuje občerstvení v cíli závodu a na trati dlouhého závodu. V sobotu a neděli se  budou závodníci pohybovat na plně 

uzavřených tratích. 

Přihlášky :  Přihlášky na individuální závody prostřednictvím web formuláře : www.amchromo.cz přihlašovací formulář se uzavírá 

31.7.2020 v 23:59 hodin. 

V přihlašovacím formuláři si můžete kromě přihlášení na závody objednat ubytování a  stravu a jak pro sebe tak  i pro doprovod. 

PLATBA STATOVNÉHO a objednaných služeb do výše uvedeného termínu 31.7.2020 na základě údajů o potvrzení registrace 

zaslané na  email. O výši startovného rozhoduje datum připsání na účet. Bez prokázání úhrady startovného nebude vydáno startovní 

číslo.    

  

 

http://www.amchromo.cz/
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7.8.2020 pátek – program – sportovní stadion v Lipníku nad Bečvou 

TRAŤ:  Sprint -  okruh – délka 400 m.   Start od 16,00 hodin. Rozjížďky dle rozpisu přihlášených 

8.8.2020, sobota – program – ul. Osecká Lipník nad Bečvou 

TRAŤ: Kritériu okruh – délka 1,2 km, štafety okruh 800 metrů. Tratě uzavřené – viz plánek. 

Povrch tratě:  Asfalt – pěkná kvalita. 

 
1. 10,00 hodin – start závod v koloběžkách žáci 2 kola = 2,4 km a kadeti 5 kol =6 km 

2. 11,00 hodin -  start závodů ženy, juniorky a veteráni, veteránky  – nejaktivnější jezdkyně – každé třetí kolo budované na 7 kol 

= 8,4 km 

3. 12,00 hodin  závod v běhu na 7 km  

4. 12,45 hodin  – vyhlášení výsledků v běhu a koloběžkách žáci a kadeti 

5. 13,30 hodin  – start  závodu  muži junioři a zbytek  – nejaktivnější jezdec – každé třetí kolo bodované na 9 kol = 10,8 km 

6. 14,30 hodin – závod příchozí – děti 200 metrů, přípravka 1 kolo = 1,2 km 

7. 15,00 hodin – závod pro hobby 5 kol = 6 km 

8. 15,30  hod– vyhlášení výsledků – muži a ženy – vyhlášen Mistr Moravy – rozhoduje trvalé bydliště 

9. 16,30 hodin – štafety - Americká štafeta – žáci mix 5 minut +  1 kolo, ženy , kadeti mix – bez rozdělení po kategoriích 10 minut 

+ 1 kolo, muži a ostatní 15 minut + 1 kolo. Americká štafeta se jede dle pravidel a dokumentů ČSK. 

10. 18,00 hodin – vyhlášení výsledků štafety 

Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet kol, stává se vítězem a pro ostatní končí závod přetnutím cílové 

čáry ve stejném okruhu kdy dojel vítěz. 

Pořadatel je oprávněn rozdělit jednotlivé starty na více závodů pokud počet závodníků je příliš vysoký a bude ohrožena bezpečnost 

závodníků. Pořadatel rozdělí startovní balík na dvě výkonnostní skupiny napříč kategoriemi dle výsledků RL z roku 2019 a aktuálních 

výsledků u roku 2020.  

 

Občerstvení v cíli: pití, ovoce 

9.8.2020, neděle – program – osada Nové Dvory u Lipníka n/B 

TRAŤ: Dlouhý závod okruh – délka 6,4 km – obrátkový závod. Tratě uzavřené – viz plánek. 

Povrch tratě:  Asfalt – pěkná kvalita. 

 
1. 8,30  žáci 1 kolo = 6,4 km 

2. 8,35  přípravka = 1000metrů 

3. 9,10  kadeti, kadetky  - 2 kola = 12,8 km ženy a ultra 3 kola  = 19,3 km 

4. 10,45  muži a junioři  - 4 kol = 25,6 km 

5. 13,10  vyhlášení výsledků 

 
Startovní pozici (řadu) závodníků na startu dlouhého závodu určí pořadatelé. Závodníci se začnou řadit na základě výsledků ze soboty 

a přidělených startovních čísel a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.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 také zastaví – stáhne závodníka ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude zjevné, že závodník není schopen 

splnit cílový limit trasy. 

Vyhlášení vítězů – hasičská zbrojnice v Nových Dvorech 

 

                                                                                      

Občerstvení v cíli a na trase :  pití a banán 

Všechny tři závody a štafeta jsou zařazené do hodnocení ROLLO LIGY 2020 
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Nabídky ubytování 

V rámci přihlašovacího formuláře je možné objednat ubytování a stravu. Ubytování je možné v tělocvičně  Základní školy Osecká  

Lipník nad Bečvou.   

Ubytování v tělocvičně – cena je jednotná 100 ,-Kč za osobu za celý víkend. Je nutné mít vlastní karimatku a spacák. K dispozici WC a 

sprchy.  

Strava : snídaně – 75,-Kč, oběd 110,-Kč, večeře 100,-Kč.  

Jiné ubytování ani stravu pořadatel nezajišťuje. 

Podmínky účasti a další ujednání 

Umístění startovních čísel a čipů 

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. 

Pozor, číslo se vrací i s čipem pořadateli. 
  

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. 

Závodník musí absolvovat celou trasu s koloběžkou. Koloběžku lze měnit pouze při její poruše např, prasklý rám, defekt,rozbité brzdy 

apod. Náhradní stroj musí mít čip – může být i závodníka který zrovna nezávodí. Závodník který vyměnil koloběžku ( jeho tým) nejdéle 

do 5-ti minut od dojetí do cíle musí písemně  pracovníkům obsluhující čipy a pořadatelům nahlásit změnu údajů a to jméno, příjmení, 

ročník, kategorie, číslo čipu s nímž dojel do cíle a důvod výměny koloběžky. Nesplnění povinností znamená diskvalifikaci závodníka, 

který vyměnil koloběžku  

  

Starty – řazení na start: 

Starty dlouhých 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 výsledkům Rollo ligy 2019 případně i průběžnému pořadí ČKP. 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 2019.  Závod je měřen elektronicky přes čipy. 

  

Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu, 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) 

  

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 – Lipenská výzva ve dnech 7. – 9. srpna 2020  -  přijímá účastník tyto propozice a to bez 
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požadavku jakékoliv změny nebo výhrad, souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci ( např. živelná pohroma, administrativní zásah orgánů ve výjimečných událostech, 

atd.), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací. V případě zrušení závodu z důvodu výlučně na straně pořadatele sdělí 

závodnici údaje pro vrácení uhrazeného startovného za jednotlivý závod. 

 

• každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do pěti dnů od registrace, v případě že poplatek není včas 
uhrazen, registrace bude zrušena, 

• on-line registrace bude uzavřena 31. 7. 2020 ve 23:59 hod., 

• registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši, 

• registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný, 

• změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 31. 7. 2020 do 23:59 hod. přes 
email Info.kolobezky@seznam.cz po úhradě 50 Kč, 

• závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi, 

• startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci, 

• pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem 
dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne, 

• závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, 
bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací, 

• po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán, 

• je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať, 

• pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním, 

• organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení, 

• pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení, 

• startovní balíčky, které si běžci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později 
či si je jiným způsobem nárokovat, 

• mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času (od výstřelu), 

• podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné, 

• v případě ztráty čipu běžcem uhradí běžec vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč, 

• pořadatel závodu neručí za odložené věci, 

• každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se 
jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit 
pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní dobrovolně, 

• účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu, 

• protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků 
na výsledkové tabuli, 

• veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci 
Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu, 

• každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na 
svých internetových stránkách www.lipenskavyzva,eu 

• pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení. 

 

Informace o zpracování osobních údajů  

Roman Růžička, se sídlem Svat.Čecha 268, Lipník nad Bečvou, zpracovává Váš e-mail v souladu s obecným nařízením 

o ochraně osobních údajů (“GDPR“) a dalšími právními předpisy, a to za účelem zaslání přiložené informace o projektu 

„LIPENSKÁ VÝZVA 2020“ („informace“). Bez zpracování Vašeho e-mailu pro výše uvedený účel představující oprávněný 

zájem  není zaslání informace možné. Roman Růžička  bude zpracovávat Váš e-mail do okamžiku Vašeho odhlášení 

se z odběru informace, které lze provést na emailu info.kolobezky@seznam.cz. Váš e-mail bude zpřístupněn pouze 

oprávněným spolupracovníkům  a bude zpracováván jak manuálně, tak automatizovaně. 
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Roman Růžička Vás informuje o Vašich právech dle článku 13, 21 a dalších GDPR, zejména o právu (i) na přístup k osobnímu 

údaji, (ii) na opravu či doplnění nepřesného nebo nepravdivého osobního údaje, (iii) na výmaz osobního údaje, není-li již 

osobní údaj potřebný pro účely, pro které byl shromážděn či jinak zpracován, anebo zjistí-li se, že byl zpracováván 

protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobního údaje ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost osobního údaje 

a taktéž právu (vi) vznést námitku, po níž již osobní údaj nebude pro výše uvedený účel zpracován, a (viii) právu podat 

stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail 

info.kolobezky@seznam.cz 

 

 

 

Nabídka INFORMAČNÍ CENTRA V LIPNÍKU NAD BEČVOU: 

 

 

 

Od května do září si mohou návštěvníci prohlédnout Lipník nad Bečvou s průvodcem.  

Prohlídka je ZDARMA a podle zájmu skupiny trvá 1 - 2 hodiny. Provází se denně kromě pondělí. 

Odchod je vždy v 10 a 14 hodin. Na Objednávku jsme schopni zajistit prohlídku v jiném čase. 

Maximální počet návštěvníků v jedné prohlídce 40 osob, minimální počet 3 osoby.   

S průvodcem je možné navštívit památky, do kterých jinak vstup není možný (zvonice a hodinový 

stroj, synagoga, židovské hřbitovy, střešní zahrada), dále se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavostí 

- například proč má Lipník n. B. ve znaku lva, proč sem na prázdniny jezdil Petr Vok z Rožmberka i 

Antonín Dvořák, kdo bydlí v kašně a kde vzal děkan Balšánek peníze na výstavbu kaplí a 

mariánského sloupu... 

V případě zájmu lze na objednávku zajistit přístup na vyhlídkou věž Kostela sv. Jakuba, poplatek za 

osobu 20 Kč. Maximální počet návštěvníků na věži ve stejnou dobu je 30 osob. 

Dále jsme schopni zajistit přístup do historických sklepů, které se nacházejí pod turistickým 

informačním centrem. Maximální počet návštěvníků v jedné prohlídce 25 osob. 
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Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí na závodech: 

ROLLO LIGA – LIPENSKÁ VÝZVA 2020 ve dnech 7.8. -  9.8.2020 

 

Já, ........................................................., nar. ................, rodič / zákonný zástupce dítěte 

.......................................... (dále jen „závodník“), nar. ……..................., souhlasím, aby se závodník 

zúčastnil závodů  ROLLO LIGA – LIPENSKÁ VÝZVA 2020  

ve dnech 7.8. až  9.8. 2020 

  

V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že: 

1. závodník je zdravotně a mentálně způsobilý k účasti v závodu 

2. jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu 

3. 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 

4. 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 ………………….. 2020 

 

 

 

Podpis rodiče / zákonného zástupce závodníka:  

 

 

 

…………………………………………………………….. 
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Děkujeme partnerům Českého svazu koloběhu 
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