
Příloha číslo 5 

 Technická pravidla pro pořádání závodů Českomoravského 
poháru Inlajn.Cz 

 

1 Trať 
Pořadatel je povinen zajistit bezpečnou trať bez výrazných nerovností (obrubníky, koleje, atd.) a 
všechna nebezpečná místa řádně označit. Doporučuje se použít reflexní křídový sprej pro označení 
kanálů, děr a dalších nerovností. 

Případná místa, kde hrozí zranění při pádu nebo vyjetí mimo trať je třeba opatřit bezpečnostními 
matracemi, které musí být dostatečně připevněny. 

Prostor startu a cíle musí být opatřen zábranami proti vstupu jiných osob než závodníků. Cílová 
rovinka musí být chráněná v délce minimálně 60 metrů před a 30 metrů za cílovou čárou. 

Pořadatel je povinen zajistit dostatečné množství pomocníků, kteří zajistí bezpečný průjezd 
závodníků po celé trati závodu. 

 

2 Časomíra, startovní listiny a výsledky 
Pořadatel je povinnen zajistit změření časů všech závodníků účastnících se závodů. Pro měření je 
třeba použít čipovou technologii, která je schopna změřit průjezd cílem i velkého množství 
závodníků. Pro řešení případných sporů ohledně pořadí se doporučuje cíl opatřit cílovou kamerou. 

Nejpozději 30 minut před startem každého závodu musí být vydána a uveřejněna finální startovní 
listina.  POVINNÉ 

V případě chybného záznamu ve startovní listině má závodník právo podat písemně žádost o 
opravu. V případě, že tato žádost nebude podána do startu závodu nebude na další protesty proti 
startovní listině brán ohled. 

Řazení na start – nejpozději 5 minut před startem musí být všichni závodníci nastoupeni ve 
startovacím koridoru. Na pokyn startéra přejede celé startovní pole přes časoměrnou čáru a tím 
bude definitivně uzavřena startovní listina. V pěti minutách před startem proběhne porovnání 
startovní listiny a skutečného startovního pole a případné nejasnosti budou řešeny se startérem. 
 

Kontakt závodníků či doprovodu s časoměrným týmem je absolutně zakázán a bude trestán 
diskvalifikací. 
 

Po každém průjezdu do dalšího kola závodu musí být závodníci informováni o počtu zbývajících 
kol. Doporučená je tabule se jménem a počtem zbývajících kol.  POVINNÉ 

Moderátor musí mít k dispozici průbežné výsledky. Doporučuje se online monitor. Jako minimum 
je dodání papírové verze půběžných výsledků ihned po průjezdu vedoucí skupiny závodníků do 
dalšího kola.  POVINNÉ 

Nejpozději 15 minut po dojetí čela závodu musí být vydány první neoficiální výsledky.  POVINNÉ 

Nejpozději 30 minut po skončení závodu resp. po uzavření času na protesty musí být vydány 
oficiální výsledky.  POVINNÉ 



Nejpozději 60 minut po skončení závodu musí být výsledky uveřejněny na webových stránkách 
závodu resp. ČMP. 

Slavnostní vyhlášení vítězů závodu následuje nejdříve 45 minut po skončení závodu. 

Pro celý závodní den musí být k dispozici dostatečná zásoba čipů. Pro případ jejich nedostatku, 
musí být jasně definována procedůra jejich opětovného použití.  POVINNÉ 

Průjezd do posledního kola musí být oznámen minimálně vedoucí skupině jezdců v mužské 
kategorii výrazným signálem zvonce nebo jiným podobně výrazným zvukovým znamením. 
POVINNÉ 

 

3 Ozvučení 
Prostor startu a cíle musí být ozvučen dostatečně silnou zvukovou aparaturou tak, aby bylo možné 
spolehlivě informovat účastníky o aktuálnm dění, odstartovat závody a vyhlásit vítěze. 

Rozmístění ozvučovacích jednotek musí poskytovat kvalitní odposlech moderátorovi, tak aby byl 
schopen živě komentovat dění na trati a mohl se volně pohybovat v prostoru startu a cíle. 

4 Zdravotní zabezpečení – POVINNÉ 
V průběhu závodu musí být přítomný odborný zdravotnický dozor (záchranná služba nebo členové 
Červeného kříže), schopný zasáhnout a ošetřit zranění i v případě hromadného pádu více 
závodníků. 

Místa, která jsou zvlášť nebezpečná musí být obsazena zdravotnickou hlídkou. 

V případě nutnosti výjezdu záchranného vozidla na trať musí být vozidlo výrazně označeno (maják, 
siréna, barva vozidla) a musí se pohybovat ve směru závodu. V žádném případě nesmí jet 

záchranné vozidlo proti směru závodu. 

5 Kategorie 
Závody Českomoravského poháru se hodnotí ve věkových kategoriích a na různých vzdálenostech. 
Pro každou dětskou věkovou kateogorii se vyhlašují výsledky a dekorují první tři dívky a první tři 
chlapci. 

V případě počtu účastníků v kateogorii menší než 3 se kategorie slučují směrem ke starší kategorii. 
Například v případě, kdy na startu budou pouze 2 chlapci Junioři E, budou zařazeni do kategorie 
Junioři D. 

Pro celkové pořadí ČMP se započítává skutečná kategorie odpovídající věku. 

V dospělých kateogriích se vyhlašují první 3 muži a ženy v absolutním pořadí, kteří získávají i 
finanční odměnu (viz bod 6). V ostatních kategoriích se vyhlašuje pořadí a dekorují první 3 muži a 
ženy. 

 Dětské kategorie (závody do vzdálenosti 6.000 metrů) 

Dívky / Chlapci 



 Dospělé kategorie (závody na vzdálensti vyšší než 10 km) 

 

 

6 Prize money POVINNÉ 
V hlavním závodě ČMP (21 km, nebo jiný předem určený závod) je pořadatel povinnen vyplatit 
odměny dle absolutního v minimální výši viz tabulka: 

Pořadí Muži Ženy 

1 1.500,- Kč 1.500,- Kč 

2 1.000,- Kč 1.000,- Kč 

3 5.00,- Kč 5.00,- Kč 

 

Ve všech finančně odměňovaných kategoriích je pořadatel povinnen ctít princip rovnosti pohlaví a 
finanční odměny pro muže i ženy musí mít shodnou výši. 

7 Informační místo POVINNÉ 
Pro přesné informování účastníků je nutné zřídit informační místo – nástěnku, na které budou 
uveřejněny všechny potřebné informace a průběžně vyvěšovány startovní listiny a výsledky 
jednotlivých závodů.  

Toto místo musí být snadno přístupné i s bruslemi na nohou. 

Povinně umístěné informace jsou: 

− Časový rozpis závodů 

− Kategorie 

− složení Jury 

− Způsob a místo podávání protestů 

Začátečníci 2005 2010

Junioři F 2003 2004

Junioři E 2001 2002

Junioři D 1999 2000

Junioři C 1997 1998

Junioři B 1995 1996

Junioři A 1993 1994

Senioři 1981 1992

Senioři AK-30 1971 1980

Senioři AK-40 1961 1970

Senioři AK-50 1951 1960

Senioři AK-60 1941 1950

Senioři AK-70 1931 1940



− Umístění stanice první pomoci 

8 Protesty 
Protest se podává v kanceláři závodu (nebo na místě určeném na informačním místě viz bod 7.) 
písemnou formou spolu s předložením důkazů podporujících protest. Protest lze podat pouze při 
složení kauce 500,- Kč. V případě oprávněnosti protestu bude kauce vrácena protestujícímu. 
V opačném případě kauce propadá. 
Lhůta na podání protestu je 30 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků. 
 

9 Jury  POVINNÉ 
Rozhoduje o protestech, regulérnosti závodu a trati. Vydává rozhodnutí o ukončení nebo zrušení 
závodu a vyhlašuje oficiální výsedky. Jury se skládá z lichého počtu členů, minimálně však ze tří. 
Povinnými členy jsou zástupce Inlajn.Cz (může to být stejná osoba jako technický delegát) a 
zástupce organizátora závodů. 

 

10 Technický delegát 
Pro zdárný a především bezpečný průběh závodů je třeba koordinovat všechny činnosti s určeným 
technickým delegátem Inlajn.Cz. 

Technický delegát je povinnen řídit se těmito pravidly a vyžadovat jejich plnění. 

Pořadatel je povinnen požadavky technického delegáta vyřešit. Požadavky označené jako 
POVINNÉ je třeba vyřešit bezodkladně. 

11 Pokuta 
V případě porušení některého z bodů označených slovem POVINNÉ , bude účtována pokuta ve 
výši 1.500,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 

Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2010 

 


