
PROPOZICE ZÁVODU 

Organizátor: IN-LINE VESELÍ, z.s. 

Ředitel závodu:       Petra Korvasová, tel.: + 420 605 210 322    

Hlavní rozhodčí: Petr Korvas 

Místo a čas konání: 

in-line dráha o délce 166,66 m, šíře 6 m, klopení v zatáčkách 16%, povrch asfalt, 

adresa: U Stadionu, Veselí nad Moravou 48.9563367N, 17.3713931E 

28.10.2019  od 10.00 hodin 

Pravidla:       

Závodí se podle Soutěžního řádu ČSKB a podle mezinárodních pravidel C.E.C. v 

platné verzi a podle rozpisu tohoto závodu. Účastníci závodu jsou povinni mít na 

hlavě přilbu. Chrániče na ruce a nohy jsou doporučené. 

Registrace k závodu: 

PRO SPEED KATEGORIE ON-LINE REGISTRACE  DO  26. 10. 2019 

FITNESS kategorie se přihlašují na místě v den konání závodů 

tj. 28. ŘÍJNA 2019 v čase 9.30 – 10.00 hod. 

SPEED KATEGORIE  prostřednictvím oficiálního přihlašovacího formuláře, 

který je ke stažení ZDE 
Přihlašujete se jen do SPEED DVOJBOJE – SPRINT CUPU – do všech ostatních 

závodů jako je Teamový skate off, Teamová štafeta  a Vřazovačka se budete přihlašovat 

až na místě. 

Startovné: 

FITNESS kategorie – zdarma 

 

SPEED KATEGORIE:  
Kč 50,- (2 €)/závodník – PŘI PLATBĚ NA ÚČET DO 26. 10. 2019 

Kč 100,- (4 €)/závodník – PŘI PLATBĚ NA MÍSTĚ V DEN KONÁNÍ 

ZÁVODŮ 

REGISTRACE NA MÍSTĚ DO SPEED KATEGORIÍ JE MOŽNÁ V DEN 

KONÁNÍ  ZÁVODŮ  NEJPOZDĚJI DO 10.00 HODIN 

Číslo účtu: 

Startovné uhradíte na účet vedený u KB, a.s. číslo: 115-1548770267/0100 

Do poznámky uveďte vaše jméno, popřípadě název oddílu (v případě hromadné 

platby za celý oddíl) 

Oprávnění ke startu 

FITNES ZÁVOD – jen fitness brusle nad kotníky 

ZÁVOD PRO RODIČE A DOSPĚLÉ PŘÁTELE BRUSLAŘŮ – všechny typy 

bruslí 

SPEED KATEGORIE – otevřené pro všechny věkové kategorie bez rozdílu typu 

bruslí 

Trénink: Pondělí  28.10. 2019 od 08:00-10:00h 

Startovní číslo: 

Bez startovního čísla a ochranné přilby nebude závodníkovi povolen start v 

závodu. Startovní číslo se umisťuje na levé stehno a na záda a po závodě se vrací 

pořadateli!! 

Klasifikace: 

FITNESS KATEGORIE: pouze jeden závod, podle věkové kategorie soutěží 

na předem dané trati, hodnotí se kluci, holky dohromady. 

SPEED KATEGORIE – DVOJBOJ SPRINT CUP:  Závodí se formou 

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. 



Protesty: 

Protesty proti rozhodnutí rozhodčích musí být při dráhových závodech podány 

nejpozději 15 minut po oficiálním oznámení tohoto rozhodnutí. 

Protest podává výhradně zástupce zainteresovaného oddílu. Protest může být 

podán neformálně, ovšem vždy písemně a se zaplacením poplatku za podání 

protestu hlavnímu rozhodčímu ve výši Kč 500,-. Poplatek za podání protestu je 

navrácen pouze v případě, že je protest uznán. V opačném případě náleží 

poplatek organizátorovi závodu 

Odpovědnost: 

Organizátoři ani pořadatel nepřebírají odpovědnost za zranění a případné ztráty a 

poškození výstroje v době konání Veselského in-line cupu. Účastníci startují na 

vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí. Závodníci i se svým doprovodem 

přihlášením na závod udělují organizátorovi souhlas použít fotografie a videa ze 

závodů k prezentaci závodů.  

Předběžný program: 

Pondělí 28. října 2019 

09.30 – 10.00 

prezentace a vyzvednutí startovních čísel kategorie FITNESS 

– přihlášky na místě PŘÍPADNÉ DOHLÁŠKY 

KATEGORIE SPEED 

09.45 – 10.45 prezentace a vyzvednutí start. čísel pro SPEED KATEGORIE 

10.00 – 10.30 starty kategorií FITNESS  

10.30 RODINNÁ ŠTAFETA  

vyhlašování výsledků výše uvedených závodů ihned po skončení  jednotlivého 

závodu 

09.45 – 10.45 
prezentace a vyzvednutí startovních čísel závodních kategorií 

SPEED 

11.10 – 11.30 
 

rozbruslení 

11.15 meeting trenérů a rozhodčích 

11.35 

start  závodů SPEED KATEGORIÍ 

DVOJBOJ SPRINT CUP 

TEAMOVÝ SKATE OFF 

TEAMOVÉ ŠTAFETY 

VŘAZOVAČKA 

cca 16.00 Vyhlašování výsledků Veselského in-line cupu 

Organizátoři mají právo změnit program bez předběžného ohlášení v závislosti na počtu 

přihlášených a na podmínkách na sportovišti 

Tyto závody se konají v předvečer 10. výročí založení IN-LINE VESELÍ  a tak budeme rádi, 
když s námi zůstanete i po závodech, kdy slavnostně zamkneme dráhu a připravíme malou 
oslavu u příležitosti tohoto jubilea.  

V případě velmi nepříznivého počasí se závody uskuteční ve sportovní hale na ulici Kollárova 
ve Veselí nad Moravou. Sledujte náš facebook IN-LINE VESELÍ, kde se dozvíte všechny 
aktuální informace a také informaci o případném přesunutí závodů do sportovní haly, kterou 
bychom zveřejnili nejpozději v neděli 27. října 2019 do 20.00 hodin. 

Srdečně vás zve celý team IN-LINE VESELÍ 

 

 



DÉLKY TRATÍ A ROZPIS PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE 

FITNESS KATEGORIE  

Fitness závody: pouze jeden závod, podle věkové kategorie soutěží na předem dané trati, 

hodnotí se kluci, holky dohromady a muži a ženy dohromady v závodu rodičů. 

FINTESS 1 2013 a mladší 1 kolo 

FITNESS 2 2011 - 2010 1 kolo 

FITNESS 3 2009 - 2008 2 kola 

FITNESS 4 2007 - 2006 3 kola 

FITNESS 5 2005 a starší 6 kol 

ZÁVOD 

RODIČŮ 

RODIČE A DOSPĚLÍ 

PŘÁTELÉ BRUSLAŘŮ 

6 kol 

RODINNÁ ŠTAFETA 

Alespoň jeden účastník rodinné štafety musí závodit na fitness bruslích. 

RODIČ/SOUROZENEC + DÍTĚ VE VĚKU 

DO 12 LET (2007 a mladší) 

1 kolo + 1 kolo (dítě startuje) 

SPEED KATEGORIE - DVOJBOJ SPRINT CUP 

 

Závodí se formou 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. 

 

 

Ročník 

narození 
1. trať/1st distance 2. trať/2nd distance 

Žáci D/Žákyně D 
2013 - 2014 166 m (1 kolo) 500 m (3 kola) 

Žáci C/Žákyně C 
2011 – 2012 166 m (1 kolo) 500 m (3 kola) 

Žáci  B/Žákyně B 
2009 – 2010 166 m (1 kolo) 500 m (3 kola) 

Žáci A/Žákyně A 
2007 – 2008 166 m (1 kolo) 500 m (3 kola) 

Kadeti/Kadetky 2005 – 2006 500 m (3 kola) 1000 m (6 kol) 

Dorostenci/Dorostenky 2003 – 2004 500 m (3 kola) 1000 m (6 kol) 

Junioři/Juniorky 2001 – 2002 500 m (3 kola) 1000 m (6 kol) 

Seniorky/Senioři 1990 – 2000 500 m (3 kola) 1000 m (6 kol) 

Masters 1989 a starší 500 m (3 kola) 1000 m (6 kol) 



TEAMOVÝ SKATE OFF 

Teamový závod na 6 kol složený ze závodníků níže uvedených kategoríí v tomto počtu  – 1 x 

Žáci C, 1 x Žáci B, 2 x Žáci A, 1 x Kadeti, 1 x Dorost příp. Junioři, Senioři, Masters. 

Závodníci se mohou mixovat mezi oddíly bez rozdílu pohlaví a v případě, že bude v teamu 

chybět závodník z výše uvedených kategorií, může ho nahradit závodník z mladší kategorie. 

V každém teamu musí být minimálně 2 dívky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamový skate off spočívá v tom, že na trať vyjede celý team v předem určeném pořadí 

(nezáleží na rozpisu kategorií – team si sám určí pořadí závodníků), přičemž první závodník 

po odjetí prvního kola odstupuje ve vymezeném území a do druhého kola pokračuje team, 

který vede závodník na druhé pozici, který po odjetí dalšího – tedy druhého kola opět 

odstupuje a tak závod pokračuje až po závodníka č. 6, který již sám finišuje a tím se 

zaznamenává čas celého teamu. Na závodní dráze bude vždy jen jeden team.  

Teamový skate off vyhrává team s nejrychlejším časem, který bude vyhodnocen.  

TEAMOVÉ ŠTAFETY 

Štafetové teamy složené ze 2 až 3 bruslařů. Bruslaři si předávají štafetu v předem vymezeném 

území a každý závodník musí absolvovat alespoň jedno kolo. Vyhodnocená bude vždy 

nejlepší štafeta v kategorii mladší a starší.  Závodníci se mohou mixovat mezi oddíly bez 

rozdílu pohlaví a v případě, že bude v teamu starších štafet chybět závodník z uvedených 

kategorií, může ho nahradit závodník z mladší kategorie. 

V každé štafetě musí být alespoň jedna dívka. 

MLADŠÍ ŠTAFETY 

Žáci D/Žákyně D 2013- 2014 

9 KOL Žáci C/Žákyně C 2011 - 2012 

Žáci  B/Žákyně B 2009 - 2010 

 

 Ročník narození 

Žáci C/Žákyně C 2011 - 2012 

Žáci  B/Žákyně B 2009 - 2010 

Žáci A/Žákyně A 2007 - 2008 

Kadeti/Kadetky 2005 - 2006 

Dorost/Dorostenky 2003 - 2004 

Junioři/Juniorky 2001 - 2002 

Seniorky/Senioři 1990 - 2000 

Masters 1989 a starší 



STARŠÍ ŠTAFETY 

Žáci A/Žákyně A 2007 - 2008 

12 KOL 

Kadeti/Kadetky 2005 - 2006 

Dorostenci/Dorostenky 2003 - 2004 

Junioři/Juniorky 2001 - 2002 

Seniorky/Senioři  1990 - 2000 

Masters  1989 a starší 

 

SPECIALNÍ ZÁVOD K 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ IN-LINE VESELÍ 

VŘAZOVAČKA 

Přesné informace o tomto závodě se dozvíte v den konání závodů, ale předběžně aspoň toto: 

Jedná se o závod vytvořený speciálně pro Veselský in-line cup, kdy závodníci z kategorií 

Kadeti, Dorostenci, Junioři, Senioři a Masters vystartují klasickým způsobem a po odjetí 6 kol 

k nim budou VŘAZOVÁNÍ závodníci kategorií Žáci A a Žáci B, kteří se umístili na prvních 

třech místech ve svých kategoriích. Vřazování bude probíhat v předem vymezeném prostoru a 

zájemci o vřazování budou do závodu vřazování dle předem určené instrukce na základě 

výsledků z předešlého dvojboje ve speed kategoriích dle následujícího klíče:  

při vjezdu do 7. kola – vřazen vítěz dvojboje kategorie Žáci A chlapci 
při vjezdu do 8. kola – vřazena vítězka dvojboje kategorie Žákyně A 
při vjezdu do 9. kola – vřazen druhý bruslař z dvojboje kategorie Žáci A chlapci 
při vjezdu do 10. kola vřazena druhá bruslařka z dvojboje kategorie Žákyně A 
při vjezdu do 11. kola vřazen třetí bruslař z dvojboje kategorie Žáci A chlapci 
při vjezdu do 12. kola vřazena třetí bruslařka z dvojboje kategorie Žákyně A 

při vjezdu do 13. kola vřazen vítěz dvojboje kategorie Žáci B chlapci 
při vjezdu do 14. kola vřazena vítězka dvojboje kategorie Žákyně B 
při vjezdu do 15. kola vřazen druhý v pořadí dvojboje kategorie Žáci B chlapci 
při vjezdu do 16. kola vřazena druhá v pořadí dvojboje kategorie Žákyně B 
při vjezdu do 17. kola budou vřazeni třetí v pořadí dvojboje kategorie Žáci B chlapci a třetí 
v pořadí dvojboje kategorie Žákyně B  
 

V případě neúčasti závodníků z výše uvedeného vyřazovacího klíče si pořadatelé vyhrazují 
právo na udělení Divoké karty pro závodníka, který nesplňuje umístění na prvních třech 
místech v kategoriích Žáci/Žákyně A a B.  

Maximální počet odjetých kol je 18. 

Vyhodnocen bude vítěz a závodníci na druhém a třetím místě první historické vřazovačky  

 

 


