
Individuální měřený závod ZLATÁ KOLOBĚŽKA 
Časovka 22.5. 2021 Konstantinovy Lázně 

 

Pokyny pro účastníky 
1.  Prosíme všechny účastníky o maximální ohleduplnost během prezentace a v průběhu akce. 

Stále platí celá řada vládních nařízení a omezení. Apelujeme na všechny, aby se snažili 
maximálně dodržovat aktuálně platná nařízení a svým sportováním a zdravým pohybem 
nepůsobili zbytečné nepochopení a pozornost méně aktivní části populace. Velikým přáním 
nás pořadatelů je, aby si všichni individuální časovku maximálně užili a zajeli si svoji trasu v 
duchu fair play. 

2. Prezentace individuální časovky je od 13:00 do 13:50 hodin v místě startu závodu pod 
červeným stanem u trasy časovky viz mapka v propozicích.  Přicházejte průběžně během celé 
doby, nespěchejte. Vyhněte se shlukování do davu či fronty. Usnadníte prezentaci a 
předejdete zbytečnému stresu a hlavně porušení nařízení. 

3. Startovní číslo a čip: každý zástupce týmu obdrží  u prezentace  startovní čísla a čipy (na 
přední vidlici). Po dojetí nezapomeňte čipy a čísla odevzdávat v cíli. Využijeme časomíru 
sokotime.cz     

4. Start bude podle časového rozpisu po 30 sekundách od startovního čísla 1 až 80….. První  
startují muži na 4 kola, s malým odstupem ženy a poslední děti na 1 kolo.  V závislosti na 
průjezdu vlaku začínáme v cca 14:10. Nevstupujte předčasně do prostoru startu a cíle. 
Překročením startovní čáry s čipem bude spuštěn Váš startovní čas. Před startem každému na 
obrazovce ukáže jeho startovní číslo a poběží interval 30 sekund a  na závěr 5 vteřin zvukový 
odpočet. 

5. Šatny a toalety nebudou k dispozici. Není povolené zázemí, počítejte s tím. Ponechte si věci 
ve svých autech. 

6. Parkování na Parkovišti u Starých Lázní nebo jiných plochách v Konstantinových Lázní. 

7. Bohužel asi nebude otevřené výdejového okénko restaurace v recepci nedalekého kempu La 
Rocca. A občerstvení po dojeti trasy nebude možné poskytnout vzhledem k hygienickým 
opatřením. 

8. Jízda v háku (drafting) je při časovce zakázána. Je zakázáno vyvážet se za jiným závodníkem. 
Je nutné udržovat několikametrový odstup (min. 5 metrů), nebo neprodleně předjíždět. 
Naopak, předjížděný musí ihned vytvořit mezeru mezi sebou a předjíždějícím. Ve sjezdu je 
zakázáno jezdit za sebou, je nutné jet vedle sebe. Nedodržení těchto pravidel znamená 
diskvalifikaci. 

9. Buďte ohleduplní k případným k lidem pohybujícím se na trase měřené individuální časovky. 
K povaze akce nemůže být trasa plně uzavřená. Veškerý odpad jako jsou např. gely dovezte 
do cíle a vyhoďte do odpadního koše 

10. Vyhlášení vítězů NEBUDE. Výsledky včetně stažení Diplomu budou online na webové stránce 
https://sokotime.cz/zavod-210522 

 

Přejeme hezký individuální koloběžkový zážitek 

Tým PSP-Klubu koloběhu Plzeň a Sokoltime.cz 

https://sokotime.cz/zavod-210522

