
PROPOZICE 

 
 

Mistrovství České republiky v in-line bruslení na silnici 
2. kolo OIP 2010 

 
5. 6. 2010 

OTROKOVICE  
 

*** 
 
Pořadatel: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, 

Czech Republic, e-mail: sscotrokovice@seznam.cz z pověření Českého 
svazu kolečkového bruslení, e-mail: info@speedskating.cz  

 
Ředitel závodu:  Marcel Nemček, předseda SSC Otrokovice  

Tel: 725122548, email: sscotrokovice@seznam.cz  
 
Hlavní rozhod čí:  Marcela Bradová, rozhodčí FIRS a CERS 
 Tel: 602495327, email: marcela@speedskating.cz  
 
Internet:  http://oip.ssco.cz , www.ssco.cz 
 
 
Kategorie: 
 
 
Samostatný závod: 
Začátečníci  1 (2005 a mladší),  0-5 let – jen fitness brusle 
Začátečníci  2 (2003 – 2004), 6-7 let – jen fitness brusle 
Začátečníci  3 (2001 – 2002), 8-9 let – jen fitness brusle 
Začátečníci  4 (1999 – 2000), 10-11 let – jen fitness brusle 
 
Štafety: 
Rodinný závod – rodič nebo sourozenec + 1999 a mladší 
 
Víceboj: 
Začátečníci  SPEED (2005 a mladší), 0-5 let 
Juniorky( ři) F (2003 – 2004), 6-7 let 
Juniorky( ři) E (2001 – 2002), 8-9 let 
Juniorky( ři) D (1999– 2000), 10-11 let 
Juniorky( ři) C (1997– 1998), 12-13 let 
Juniorky( ři) B  (1995-1996), 14-15 let  Mistrovství ČR v in-line bruslení na silnici 2010 
Juniorky( ři) A  (1993-1994), 16-17 let  Mistrovství ČR v in-line bruslení na silnici 2010 
Seniorky( ři) (1992 a starší), 18 let a starší Mistrovství ČR v in-line bruslení na silnici 2010 
Seniorky( ři) AK 30  (1980 – 1971), 30-39 let 
Seniorky( ři) AK 40  (1970 – 1961), 40-49 let 
Seniorky( ři) AK 50+  (1960 a starší), 50 let a starší 
Fitness  (1998 a starší) – jen fitness brusle, 12 let a starší 
 
 
Kategorie se dělí dle kalendářního roku. Účastníci závodu mohou startovat jen ve své věkové kategorii 
nebo mohou postoupit do kategorie vyšší. Kategorie mohou být s ohledem na počet přihlášených 
závodníků spojeny!  
 
 
 



 
Přehled tratí pro jednotlivé kategorie:  
 

Kategorie 1. trať 2. trať 3. trať 

Senioři 500 1500 10000 P* 

Junioři A 500 1500 10000 P* 

Seniorky 500 1500 5000 P* 

Juniorky A 500 1500 5000 P* 

Junioři B 500 1500 5000 P* 

Juniorky B 500 1500 3000 P* 

Junioři/rky C 500 1000 1500 

Junioři/rky D 500 1000 1500 

Junioři/rky E 200 500 1000 

Junioři/rky F 200 500 300 

AK 30, 40, 50+ M/Ž 500 1500 3000 

Fitness M/Ž 500 1000 1500 

Začátečníci SPEED 200 50 100 

Začátečníci 1 200     

Začátečníci 2 200 

Začátečníci 3 500     

Začátečníci 4 500 

Rodinný závod 500m+1 kolo     

*E/P = Elimination (vyřazování) / Points (bodování) 

Změna tratí vyhrazena! 
 
Začátečníci 1-4 se mohou zúčastnit i víceboje, musí použít ale fitness brusle, není povoleno přezutí do 
speed bruslí. 
 
Přihláška k závodu:  pouze p řes internet do 02.06.2010  
 
Adresa p řihlášek:  http://oip.ssco.cz  nebo registraceoip@seznam.cz   
 
Přihlášky musí obsahovat: kategorii, p říjmení a jméno, pohlaví, rok narození, oddíl nebo 

město (ke stažení na http://oip.ssco.cz) 
 
Startovné: 
Startovné se platí v hotovosti v den závodu v závodní kanceláři. 

 

Začátečníci 1-4 50,- Kč (2,- €) 

Víceboj 100,- Kč (4,- €) 

Rodinný závod ZDARMA* 

* minimálně jeden člen štafety musí závodit i jako jednotlivec 

 
Záloha za startovní číslo a čip: 
Závodník obdrží v závodní kanceláři v den závodu startovní číslo a elektronický čip. Čip a startovní 
číslo bude vydáno na základě vratné zálohy ve výši 200,- Kč (8 €), která bude po závodech, v případě 
odevzdání startovního čísla a čipu zpět, vrácena.   
 
Startovní čísla: 
Všichni účastníci jednotlivých jízd musí nosit startovní čísla tak, aby byla dobře čitelná na pravém a 
levém stehně. Bez řádně připevněného startovního čísla nebude bruslař vpuštěn na start. 



 
Časový program závodu: 
Podrobný program (rozpis závodu) bude distribuován na místě v den závodu. Muži a ženy startují 
převážně zvlášť. Změny v programu jsou možné. 
 
Předběžný časový plán závodu 
 

Pá 04.06. 

17.00-20.00 Trénink 

So 05.06. 

6.30-8.00 Výdej startovních čísel a čipů 

8.00-8.45 Trénink 

9.00 Start závodů 

16:00 Ukončení závodů 
 
 
Pravidla:  
Závodí se podle mezinárodních pravidel FIRS a CEC a rozpisu tohoto závodu. Mistrovství ČR je 
otevřený závod a mohou v něm startovat bruslaři bez omezení. Je povinné mít na hlavě helmu, ostatní 
ochranné pomůcky jsou doporučeny. O pořadí v cíli rozhoduje rozhodčí, který v případě nejasností 
může použít záznam cílové kamery. 
 
Hodnocení:  
U víceboje v každém závodě své kategorie bruslař obdrží body dle umístění, vítězem se stává 
závodník s nejmenším celkovým součtem bodů ze všech závodů v dané kategorii. Při nerozhodném 
počtu bodů rozhoduje lepší umístění na nejdelší trati. U kategorií Začátečníci 1-4 a u Rodinného 
závodu se jede pouze jeden závod a pořadí je stanoveno dle umístění v cíli. 

Ceny pro vít ěze: 

Ceny udělované v rámci jednotlivých kol OIP a MČR 
Všichni účastníci obdrží diplom. Nejlepší tři v každé kategorii obdrží dále medaile nebo poháry, 
případně další drobné věcné ceny. Mistrovství ČR je hodnoceno v kategoriích Junioři A, B a Senioři. 
Vítěz těchto kategorií získá titul „Mistr ČR v in-line bruslení na silnici 2010“.   
 
Ceny za celkové umístění v OIP 
Vedle výsledků, které účastníci dosáhnou v jednotlivých kolech OIP, budeme vyhlašovat i desítku 
nejlepších vícebojařů v rámci celého poháru a v rámci všech kategorií dohromady. Z toho plyne, že 
výhodu mají kategorie, kde startuje vyšší počet závodníků, kde je jednoduše řečeno větší konkurence. 
Rozhodujícím kriteriem pro určení pořadí bude celkový součet bodů ze všech absolvovaných kol OIP. 
Získávat body v poháru budou účastníci dle systému obráceného pořadí, to znamená: 
• vítěz si připíše takový počet bodů, jaké bylo pořadí posledního závodníka, tedy jeho bodová hodnota 
se rovná počtu startujících v dané kategorii, kteří dokončí alespoň jeden závod v rámci víceboje 
• druhý nejlepší si kromě stříbrné medaile odnáší o 1 bod méně než vítěz atd. až po posledního 
závodníka, který si připíše 1 bod 
 
Pro všechny závodníky na stupních vítězů budou připraveny zajímavé a hodnotné věcné ceny.  

Služby zajišt ěné po řadatelem 

V dosahu chůze občerstvení, restaurace, WC + šatna na převlečení, sprchy, supermarket. Pořadatel 
zajistí pitný režim, případně další drobné občerstvení. Zajištěna bude lékařská služba.  

Brusle 

Jsou povoleny všechny typy kolečkových bruslí bez rozdílu. U kategorie Začátečníci 1-4 a FITNESS je 
povolen jen typ brusle nad kotník s max. velikostí koleček do 90 mm a kolečky 2x4 (klasická fitness 
brusle).  

 



Bezpečnostní klauzule 

ZÁVODNÍCI STARTUJÍ NA SVÉ NÁKLADY A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Organizátoři nepřebírají 
zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje a jiných věcí před a během závodů. 
Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění. Doporučujeme se poradit 
se svým lékařem. 

Protesty 

Výsledky jednotlivých jízd budou vyvěšeny v místě pořádání závodů v nejkratší možné době po 
ukončení jednotlivého závodu; do 15 minut po oficiálním schválení výsledků hlavním rozhodčím se 
mohou závodníci hlásit k případnému protestu; po skončení této doby budou výsledky považovány za 
platné a na pozdější stížnosti nebude brán zřetel. Poplatek za protest je 500,- Kč. V případě zamítnutí 
protestu se tento poplatek nevrací. 

Místo konání: 

Otrokovice, ul. Lidická, sportovní areál na sídlišti Trávníky – městský in-line ovál. 

 
Loc: 49°12'17.092"N, 17°32'27.609"E 

 

 

 
 
Parametry trat ě:  
Symetrický uzavřený okruh. Délka okruhu u vnitřního okraje dráhy je 411 m. Šířka tratě je 6 m. 
Asfaltový povrch. Poloměr zatáček je 37,7 m se sklonem v zatáčkách 1%.  

Možnosti ubytování a kempování: Možnost stanování v  areálu od pátku 04.06.2010, 17 hod.,  
další informace o možnostech ubytování zašleme na 
požádání emailem nebo je naleznete na http://oip.ssco.cz 

 

Záštita 

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

Radoslava Matuszková, starostka města Otrokovice 



 

Partne ři OIP 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

 
 

 
 

Těšíme se na Vás. WORKER SSCO team 
 

ZÁVODY SE KONAJÍ I ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
V Otrokovicích dne 20.05.2010 
 
Marcel Nemček, v.r. 
předseda SSC Otrokovice 
 


