
 

 

 
 

Roveňské kolečko 2018 
I. ročník nové cyklistické soutěže Masarykovy ZŠ Dolní Roveň 

 
Datum a místo konání:   úterý 22. května 2018  

Pořadatel: Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice 

Ředitel závodu:    Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy, tel. 606 040 630 

Hlavní rozhodčí:   Ing. Jiří Klicpera CSc.  

Velitel trati:    Pavel Žierik [pavel.zierik@tiscali.cz] 

Zdravotní zabezpečení:   RZS Pardubického kraje 

Prezence a cíl:    Dolní Roveň – za sokolovnou (hned vedle Masarykovy ZŠ) 

 

Kategorie:          rok narození   

1. minižactvo – dívky  2011 a mladší    

2. minižactvo – chlapci 2011 a mladší  

3. předžactvo - dívky 2009 - 2010  

4. předžactvo - chlapci 2009 – 2010  

5. mladší žačky - dívky 2006 – 2008  

6. mladší žáci – chlapci 2006 – 2008  

7. starší žačky - dívky 2004 – 2005  

8. starší žáci - chlapci 2004 – 2005  

9. kadetky – dívky 2002 – 2003  

10. kadeti – chlapci 2002 – 2003 

  
 
Kategorie startují postupně za sebou v uvedeném pořadí. 

Přihlášky:  Předběžným zasláním oskenované vyplněné přiložené přihlášky e-mailem na adresu 
reditel@zsdolniroven.cz  (do 18. 5. 2018) nebo osobně, odevzdáním vyplněné přihlášky v den startu.  

Popis trati: Trasy jednotlivých kategorií se liší počtem okruhů. Jeden okruh je dlouhý 610 m, vede po 
zpevněných plochách (škvára, asfalt), část mezi stromy (lesní cesta) a po louce. Dojezd do cíle v místě startu. 
Trať je sjízdná pro horská kola (biky), ale i trekingová kola. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy, propozic a programu závodu v případě nepředvídaných událostí. 

Program: 7:30 - 8:15   prezence a výdej startovních čísel  

8:30               start závodu 

Hned po ukončení závodu proběhne vyhlášení výsledků. 
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Ceny: Ceny pro první tři v pořadí v každé kategorii. 

Upozornění:  K závodu budou připuštěni pouze žáci s písemným souhlasem rodičů (součást přihlášky). V 
místě startu bude zabezpečena zdravotní služba. 

Dohled nad žáky Masarykovy základní školy Dolní Roveň zajistí škola, nad žáky jiných škol dohlíží zákonní 
zástupci nebo dohled z jiných škol. 

Předpis: Závod se koná podle Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na 

vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje 

právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. Závodníci jsou 

povinni jet s dobře zapnutou plnou ochrannou přilbou po celou dobu závodu.  

Podmínkou účasti je řádně vyplněná, účastníkem i zákonným zástupcem podepsaná a pořadateli doručená 

přihláška (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoliv výhradami).  

 

Ředitel závodu:  Mgr. Jarmila Michálková 

 

Tento rozpis byl schválen STK SCPK dne: 14. 3. 2018 – Ing. Jiří Klicpera CSc.  

 

 

 

 

Trať závodu 

 

 



 

 

Přihláška k závodu 

  

Jméno a příjmení: …………………………………….……………………………………………………………………………………………  

Třída: ……………………………………….   Datum narození: ………………………………………………………… 

Škola: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Prohlašuji a potvrzuji svým podpisem na přihlášce následující: 

 souhlasím s podmínkami závodu 

 závodu se účastním na vlastní nebezpečí, s nepoškozenou ochrannou přilbou   

 není mi známa žádná překážka spočívající ve zhoršeném zdravotním stavu, která by mi bránila ve 

startu 

 beru na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud 

nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy 

 budu se řídit pokyny pořadatele a rozhodčích 

 všechny údaje v přihlášce jsem vyplnil/a pravdivě a jsem si vědom/a, že v případě uvedení 

nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za všechny škody, které tím vzniknou. 

 

  

Podpis účastníka závodu: ………………………………………………………….  

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………. 

     

Datum:  ………………………………………  

 

 


