
 
2014 

 
10. května, 14. června, 23. srpna 

OTROKOVICE  
 

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

Republic, e-mail: sscotrokovice@seznam.cz  
 
Ředitel závodu:  Marcel Nemček, tel: 725122548, email: sscotrokovice@seznam.cz  
 
Hlavní rozhod čí:  Jan Uherka, SSC Otrokovice 
 
Internet:  www.ssco.cz 
 
Přihláška k závodu: internet  - nejpozději do: čtvrtek XX.XX., 20 hodin 
 
Adresa p řihlášek: www.ssco.cz (on-line formulář pro jednotlivce) nebo  

registraceoip@seznam.cz (hromadná přihláška pro kluby, k dispozici na www.ssco.cz)  
 
Přihlášky musí obsahovat:  
 
Kategorii, příjmení a jméno, pohlaví, rok narození, klub, (vzor na www.ssco.cz) 
 
 
Oprávn ění k ú časti:  bez omezení, kategorie s označením FITNESS jen fitness brusle 
 
Startovné: 

Startovné se platí v hotovosti v den závodu v závodní kanceláři. (Plaťte prosím s malými bankovkami) 

 

Kategorie žáci SPEED, kadeti a starší 
kategorie 100,- Kč 

Začátečníci a kategorie FITNESS 50,- Kč 

Odrážedla, štafety zdarma 

 
 
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 100,- Kč, která bude po závodech, v případě odevzdání startovního čísla 
a čipu zpět, vrácena.  
 
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 
 

So  

9.30-10.15  Výdej startovních čísel a čipů pro víceboj dětí a 200m juniorů a dospělých 

10.15-10.55   Rozbruslení 

11.00  Start závodů (viz. rozpis závodu) 

14.30-15.00  Výdej startovních čísel a čipů – půlhodinovka / vracení startovních čísel a čipů dětské kat. 

15.00-15.30  Vyhodnocení dětských kategorií, štafet / rozbruslení půlhodinovka 

cca 15.30  Start půlhodinovky 

16.30  Vyhodnocení půlhodinovky 
 
 
 



 
 
Kategorie, trat ě 
 

 
Kategorie se dělí dle kalendářního roku. Účastníci závodu mohou startovat jen ve své věkové kategorii. Nelze 
startovat v kategorii FITNESS a zároveň SPEED. Kategorie mohou být s ohledem na počet přihlášených 
závodníků spojeny!  
 
FITNESS kategorie  – určena dětem, které vlastní fitness brusle a s bruslením spíše začínají a nechtějí zatím 
měřit své síly s dětmi, pro které je in-line rychlobruslení hlavní sport 
 
SPEED kategorie  – určena všem, kteří mají nízké speedové brusle nebo jsou členy oddílu, který se věnuje in-line 
rychlobruslení 
 
Týmová štafeta  – ve štafetě může startovat jen člen daného oddílu, oddíl může postavit maximálně dvě štafety, 
štafeta může být složena z min. 3 a max. 5 závodníků žákovských kategorií a kategorie kadetů, z toho štafeta 
musí mít alespoň 2 dívky a maximálně dva členy z kategorie žáků B, A, či kadetů. 
 

Číslo 
kategorie Název kategorie věk ročník 1. trať 2. trať 3. trať 

0 Odrážedla do 5 let 2010 a mladší na odrážedlech 100m x x 

1 
Začátečníci do 5 let 2009 a mladší 

200m 500m 100m 
Začátečnice do 5 let 2009 a mladší 

2 

Žáci D FITNESS 6 – 7 let 2007 – 2008 

200m 500m 300m 
Žákyně D FITNESS 6 – 7 let 2007 – 2008 

Žáci D SPEED 6 – 7 let 2007 – 2008 

Žákyně D SPEED 6 – 7 let 2007 – 2008 

3 

Žáci C FITNESS 8 – 9 let 2005 – 2006 

200m 500m 1000m 
Žákyně C FITNESS 8 – 9 let 2005 – 2006 

Žáci C SPEED 8 – 9 let 2005 – 2006 

Žákyně C SPEED 8 – 9 let 2005 – 2006 

4 

Žáci B FITNESS 10 – 11 let 2003 – 2004 

200m 500m 1500m 
Žákyně B FITNESS 10 – 11 let 2003 – 2004 

Žáci B SPEED 10 – 11 let 2003 – 2004 

Žákyně B SPEED 10 – 11 let 2003 – 2004 

5 

Žáci A FITNESS 12 – 13 let 2001 – 2002 

200m 500m 1500m 
Žákyně A FITNESS 12 – 13 let 2001 – 2002 

Žáci A SPEED 12 – 13 let 2001 – 2002 

Žákyně A SPEED 12 – 13 let 2001 – 2002 

6 
Kadeti 14 – 15 let 1999 – 2000 

200m 500m 1500m 
Kadetky 14 – 15 let 1999 – 2000 

7 
Junioři B 16 – 17 let 1997 – 1998 

200m půlhodinovka 
(hodinovka) x 

Juniorky B 16 – 17 let 1997 – 1998 

8 
Junioři A 18 – 19 let 1995 – 1996 

Jjuniorky A 18 – 19 let 1995 – 1996 

9 
Senioři  20 – 29 let 1994 – 1985 

Seniorky 20 – 29 let 1994 – 1985 

(10 - 12) Masters 30, 40, 50+ Ž/M 30+ let  
1984 a starší (děleno po 10 
letech) 

13 Týmová štafeta   až 3 ž.D,C+ až 2 ž.B,A,kadeti 
min.3-max.5členů/min. 2 dívky 5 kol x x 

14 Rodinná štafeta   rodič, sourozenec + dítě do 11 
let (r. 2003 a mladší) 2 kola x x 



Změna tratí vyhrazena! Podle počtu startujících bruslařů může hlavní rozhodčí po dohodě s pořadateli upravit 
s ohledem na kvalitu dráhy, počasí, délku závodních tratí a spojit start více kategorií. 
 
Pravidla:  
Závodí se v souladu se soutěžním řádem a pravidly ČSKB a ustanovení Rozpisu závodu. Závodu se může 
zúčastnit každý bruslař bez ohledu na druh bruslí, výkonnostní úroveň a klubovou příslušnost. Je povinné mít na 
hlavě helmu, ostatní ochranné pomůcky jsou doporučeny. Pořadí v cíli určuje čip. V případě sporného pořadí v cíli 
rozhodne o pořadí hlavní rozhodčí.  
 
Startovní čísla: 
Všichni účastníci jednotlivých jízd musí nosit startovní číslo, které se umísťuje na helmu.   
 
Hodnocení, ceny:  
 
Jednotlivá kola OIP 
Začátečníci, žákovské kategorie, kadeti, závodí formou víceboje na třech tratích. Bruslař obdrží body dle umístění 
na jednotlivé trati, vítězem se stává závodník s nejmenším celkovým součtem bodů ze všech tratí v dané 
kategorii. Při nerozhodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na delší trati. Vítěz obdrží 1 bod, bruslař na 
druhém místě 2 body atd.  
 
Kategorie odrážedla, juniorské, seniorské, masters a štafety závodí a jsou hodnoceny samostatně na každé trati.  
200m – dosažený čas bude přepočítán dle věkového koeficientu, vyhodnoceni budou tři nejrychlejší muži a ženy 
v rámci všech kategorií 
Půlhodinovka – vyhodnoceni budou první tři nejlepší v každé věkové kategorii mužů a žen 
 
Všichni účastníci obdrží diplom. Nejlepší tři v kategorii obdrží dále medaile, případně další drobné věcné ceny.  
 
Celkové pořadí v OIP  
Bude vyhodnoceno jen u kategorií žáků SPEED a kadetů. Vítězem se stane bruslař s nejmenším počtem bodů 
získaných součtem ze všech třech  jednotlivých závodů OIP. Do celkového pořadí budou započítán jen účastníci, 
kteří se zúčastní všech tří vypsaných závodů OIP 2014. 
 
Vyhodnocení proběhne na 3. kole OIP v srpnu. Vítězové kategorií žáků SPEED obdrží pohár nebo jinou 
hodnotnou věcnou cenu.  

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 zdravotnická služba.  

Brusle 

Jsou povoleny všechny typy kolečkových bruslí bez rozdílu. U kategorie 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. V případě protestů budou tyto řešeny smírným řešením, popřípadě rozhodne o protestu 
hlavní rozhodčí. 

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. Jednotlivé tratě měřeny 30 cm od 
vnitřního okraje dráhy. Šířka tratě je 6 m. Asfaltový povrch. Poloměr zatáček je 37,7 m se sklonem v zatáčkách 
1%.  
 

Těšíme se na Vás.  

ZÁVODY SE KONAJÍ I ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ. 

 

V Otrokovicích 05.04.2014 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

Partne ři OIP 2014 

 

Hlavní partne ři: 

 

Město Otrokovice – www.otrokovice.cz 

Český svaz kolečkového bruslení - http://www.cskb-inline.cz/ 

SSCO team – www.ssco.cz 

 

 Partne ři: 

 

Teplárna Otrokovice – www.tot.cz 

Ovocnak.cz – www.ovocnak.cz 

ROSANA – www.rosana.cz 

DDM Sluníčko – www.ddmslunicko.cz 

 

Mediální partne ři: 

 

Otrokovické noviny 

Radio KISS Publikum – http://www.kisspublikum.cz/ 

www.brno-inline.cz 

 


