
  

 

 

MČR v inline ½ půlmaratónu 
Závod o pohár primátora města Opavy 

• Závody na kolečkových bruslích pro širokou veřejnost 

• Nejstarší silniční inline závod v ČR 
Termín konání: 11. září 2022 

Místo konání: 

Opava, Městské sady.  

Prezentace k závodům je na Žižkově ulici. Parkovací plochy viz mapka.  
 

Pořadatel: LUIGINO.cz, z.s.,  
- záštitu nad hlavním závodem převzal primátor města Opavy Tomáš Navrátil 

Hlavní rozhodčí: Zdeněk SAUER 

Závodní okruh: 

Délka okruhu je 1450 m (juniorský a dospělý). Trasu okruhu si prohlédněte na mapce.  

Navigace: 49°56'55.712"N, 17°53'8.359"E 

 

  
 

 

Přihláška: ONLINE na www.LUIGINO.cz (do středy 7. 9. 2022 s online platbou). 
- v den konání závodů bude k dispozici omezený počet start. čísel k nové registraci 

 
Budete-li při větším počtu členů z jednoho oddílu, proveďte online registraci a poté kontaktujte ředitele 
závodu na honza@sportovnikurzy.cz a platbu dohodněte osobně (pouze do 7.9.2022). 

Startovné: 
• Začátečníci a Žáci D, C: 50,- Kč online, na místě 100,- Kč 
• Žáci A, B, Kadeti: 100,- Kč online, na místě 200,- Kč 
• AgroBIO OPAVA 10tka: 200,- Kč online, na místě 300,- Kč 
• MČR Půlmaratón – 21 km: 250,- Kč online, na místě 400,- Kč  

 
• Závod štafet: ZDARMA (Sestava štafet se nahlašuje také přes online formulář) 
 

http://www.luigino.cz/
mailto:honza@sportovnikurzy.cz


 

Kategorie a délka tratí: Pro příslušnost k věkové kategorii je rozhodující věk k 31. prosinci daného roku. 

Kategorie: Délka trati: Počet okruhů: 

Začátečníci (do 5 let)  250 m  

Žactvo D (5 - 6 let) 500 m  

Žactvo C (7 – 8 let) 1450 m 1 okruh 

Žactvo B (9 – 10 let) 2900 m 2 okruhy 

Žactvo A (11 – 12 let) 4350 m 3 okruhy 

Kadeti (13 – 14 let) 4350 m 3 okruhy 

Muži, Ženy (Kadeti a starší, možnost startu od 13 let) 10150 m 7 okruhů 

Dorostenci (15-16) Junioři (17-18 let), Senioři (19-29let), 
Masters U40, U50, U60, U70, O70 

21750 m 15 okruhů 

Štafety 5800 m 4 okruhy 

 Závody se řídí soutežním řádem ČSKB. 

• Závod AgroBIO OPAVA 10tka – vyhlašují se 3 nejrychlejší muži a ženy 

• Půlmaratón – 21 km -  „O pohár primátora města Opavy“ je vypsán pro kategorie 
Dorostenci, Junioři, Senioři, Masters. Vyhlašují se první 3 (v souladu s pravidly ČSKB). 
 

Registrace a výdej elektronických čipů: 
Vždy nejpozději do 30 minut před startem každé z kategorií.  
Výsledky budou zaznamenány a zpracovány společností ONLINESYSTEM.cz 
Štafety: 
Startují dvoučlenné týmy a každý závodník musí střídat (předávat čip) po ujetém kole. 
 
Časový program závodů: 
 

Hodina: Program: 

10:00 Zahájení registrace 

11:00 
START dětského závodu Začátečníci – 250 m 
 

11:10 START závodu Žáci D – 500 m 

11:20 
START závodu Žáci C – 1450 m 
 

11:40 
START závodu Žáci B – 2900 m 
 

12:00 
START závodu Žáci A, Kadeti – 4350 m 
 

12:30 Vyhlášení výsledků – žáci a kadeti 

12:45 
START závodu AgroBIO Opava 10tka - muži a ženy 
 

13:30 
START závodu 21 km – MČR v ½ maratónu 
Závod „O pohár primátora města Opavy“,  
 

14:45 
START štafet 
 

15:15 
 

Vyhlášení výsledků 

 
Ceny: 
Diplomy, věcné ceny, poháry, medaile. 
Finanční prémie pro první 3 ženy a 3 muže na ½ maratónu (1500,-, 1000,-, 500,-) 
 

Pravidla: 



Všechny závody na inline bruslích se řídí soutěžním řádem ČSKB. 

Omezení: 

V závodě štafet startují dvojice závodníků, kteří jsou povinni se po každém kole střídat (předávat). 

Mohou startovat závodníci, kteří se již zúčastnili individuálního závodu. 

 

Brusle: 

- řídí se soutěžním řádem ČSKB 

Pro žákovské kategorie max. velikost koleček je 90 mm. 

Pro kadeti max. velikost koleček je 100 mm. 

Pro dorost a výše jsou povolena kolečka 110 mm. 

Kolečka velikosti 110 mm jsou povolena od kategorie Dorost a výše. 

125 mm kolečka jsou povoleny v závodě na 10 i 21 km od kategorie JUNIOŘI a výše. 

 

Chrániče a přilba 

Všichni závodníci jsou povinni mít na hlavě řádně upevněnou přilbu. Bez řádně upevněné přilby není možné účastnit 

se závodu. U dětských kategorií jsou doporučeny chrániče. "Ochranná přilba musí být s pevnou skořepinou na povrchu 

a musí být mezinárodně certifikovaná. Přilba při závodech s hromadným startem musí být obvyklého tvaru bez ostrých 

výčnělků a konců." 

 

Pojištění: 

Organizátor nepřebírá zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje. 

 

Diskvalifikace 

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka závodu.  

Je zakázána: 

• jízda bez přilby 

• jízda bez startovního čísla / čipu 

• nedodržení určené trati 

• nesportovní chování 

Poznámka:  

Závody se konají za každého počasí. 

 

Kontaktní adresa: 

Mgr. Jan Krejčíř 

Palackého 3 

74601 Opava 

tel.: +420 608 880 728, e-mail: honza@sportovnikurzy.cz 

mailto:jirka@sportovnikurzy.cz

