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Soutěžní řád pro rok 2020
Všeobecná část :
Tento soutěžní řád (dále jen SŘ) vydaný Výkonným výborem (dále jen VV) Czech in-line alpine (dále jen
CILA) v in line slalomu obsahuje ustanovení, týkající se činností, spojených s pořadatelstvím, organizací a
účastí na závodech, pořádaných jednotlivými pořadatelskými organizacemi dle adresáře.

1. Závody CILA
1.1. Jednotlivé závody
1.1.1. Specifikace závodů
Jednotlivé závody se pořádají na základě pověření CILA na určených místech dle kalendáře
závodů pro všechny věkové kategorie. Jedná se o kategorii C veřejné závody (OPEN) a účast
závodníků na těchto závodech je věcí sportovních klubů nebo jednotlivců.
Protože neexistují normy a homologace pro tratě, je výběr tratě na pořadateli, s důrazem na
bezpečnost závodníků. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a proto mají právo dle vlastního
rozhodnutí nebo rozhodnutí vedoucího výpravy nenastoupit do závodu.
Každý závod je vyhlašován samostatně a pořadatel vydá výsledkovou listinu v jednotlivých
kategoriích určených pořadatelem v propozicích závodu. Pořadatel má právo zvolit závodní systém
– jedno/dvoukolový závod, dvoukolová kvalifikace + finále … a toto musí specifikovat v
propozicích. Dle klimatických podmínek a počtu přihlášených se může před zahájením závodu
systém změnit pouze v případě schválení soutěžním výborem závodu.
V každé kategorii budou vyhlášeni první tři závodníci.
1.1.2. Kalendář závodů
27.6.2020
Spořice
28.6.2020
Spořice
25.7.2020
Spišská Nová Ves
26.7.2020
Spišská Nová Ves (MSVK)
29.8.2020
Vyšší Brod
30.8.2020
Vyšší Brod
12.9.2020
Jirkov (Vysoká Pec)
12.9.2020
Jirkov (Vysoká Pec) MČR SL
13.9.2020
Jirkov (Vysoká Pec) MČR GS
1.1.3. Disciplíny
Vzhledem k důrazu na maximální bezpečnost jsou pořádány závody především ve SL a OS.
1.1.4. Kategorie
Pro sezónu 2020 byly vypsány tyto věkové kategorie:
Přípravka (S6-S8)
2010 a mladší
dívky/hoši
Předžáci (S10)
2009 – 2008
dívky/hoši
Mladší žáci (S12)
2007 – 2006
dívky/hoši
Starší žáci (S14)
2005 – 2004
dívky/hoši
Junioři/dospělí
2003 - 1981
ženy/muži
Masters
1980 a st,
ženy/muži
Pořadatel má právo při vlastním závodu kategorie přípravky či dospělých rozdělit.

www.czechinline.cz

1.1.5. Nominace
Kluby můžou přihlásit libovolný počet závodníků. Pro jejich start mimo níže uvedeného nejsou
stanovena žádná výkonnostní kritéria. Do závodu se mohou přihlásit jednotlivci bez klubové či
svazové příslušnosti, pokud splní ostatní podmínky tohoto SŘ.
1.1.6. Přihlášky
Přihlášky na závody se soupisem závodníků musí být doručeny dle podmínek rozpisu závodu,
vydaného pořadatelem.
1.1.7. Způsobilost závodníka
Závodníci a trenéři se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí. Závodníci mají právo dle vlastního
rozhodnutí nebo rozhodnutí vedoucího výpravy nenastoupit do závodu. Pořadatel neodpovídá za
úrazy a škody všeho druhu, závodí se dle SŘ
1.1.8. Startovné
Startovné pro rok 2020 pro všechny závody a členy CILA se stanovuje jednotné.
- pro členy CILA po zaplacení členských příspěvků v termínu do 15.5.2020:
kategorie přípravka/ předžáci 100,- Kč/ závod
kategorie ml. žáci a starší 200,- Kč/ závod
při pozdním přihlášení + 100,- Kč/ závod
- pro ostatní závodníky (vč. nečlenů CILA přihlášených do CILA Cup 2020) si stanoví jednotliví
pořadatelé a bude uvedeno v propozicích závodů.
Sekretariát CILA (Ing. Procházková) rozešle pořadatelům jednotlivých závodů
seznam závodníků, kteří mají uhrazený členský příspěvek pro rok 2020
Uhrazením příspěvků po tomto datu ztrácí člen výhody CILA
1.1.9. Vyhlášení
Každý závod je vyhlašován samostatně a pořadatel vydá výsledkovou listinu v jednotlivých
kategoriích určených pořadatelem v propozicích závodu. V každé kategorii budou vyhlášeni první
tři závodníci.
V rámci závodu SP (ME, MS) bude uspořádán dvoukolový závod CILA Cup pro všechny
kategorie. Pro kategorie přípravka/předžáci bude závod otevřený Pro kategorie ml. žáci a výše
pouze pro členy CILA. Závodníci v kategoriích přípravka, předžáci a ostatní, kteří nemají uhrazený
poplatek WORLD SKATE nebo nesplňují kvótu pro zařazení do SP budou startovat vždy před
jednotlivými koly SP.
1.1.10. výběr z pravidel
Závodník nebude připuštěn na start bez ochranné přilby, chráničů kolen, loktů a rukou, se
standardními in line bruslemi, maximálně 5-ti kolečkovými a slalomovými holemi ( přípravka a
předžactvo může jet bez holí, případně dle propozic pořadatele).
Dále se doporučují bederní, hrudní a jiné chrániče těla, jako kostrč, kyčle, holeně,.....
Závodí se pouze kolem vnitřních tyčí, střídavě červená/modrá. V závodech OS a SJ se staví a
objíždí dvojtyč s terčem příslušné barvy.
Min. výška slalomové tyče stanovena na 160 cm (bráno od kloubu)
průjezdem brány se rozumí obětí tyče oběma nohama ze správné strany (vyplývající
z charakteru stavby trati a povinného najetí první tyče.
V případě neprojetí brány (minutí nebo projetí pouze jednou nohou) se závodník musí vrátit nad
pomyslnou vrstevnici minuté tyče a tyč objet kolem dokola (je jedno z které strany vyjede).
Stavění trati se řídí reglementem WORLD SKATE -RAD
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!!! V případě, že celá kategorie jede mimo rampu, je nutné použití časomíry z místa startu.!!!
1.1.11. Výsledková listina
Pořadatel vydá výsledkovou listinu v jednotlivých kategoriích určených pořadatelem v propozicích
závodu. Pro hodnocení CILA CUP 2020 předá zpracovateli výsledků výsledkové listiny dle níže
uvedeného členění (odst.1.2.2) na adresu lk-jirkov@volny.cz. vždy nejpozději do 2 dnů, zároveň
zašle výsledky k uveřejnění na www stránky CILA na adresu pprochazkova1@gmail.com

1.2. Mistrovství ČR 2020
1.2.1 Specifikace závodů
VV CILA pověřuje pořádáním Mistrovství ČR pro rok 2020 slalom i obří slalom LK Jirkovi Závod se
bude kovat v rámci poháru CILA Cup 2020. Mistrem ČR může být vyhlášen pouze závodník , který
je registrován v CILA
1.2.2 Kategorie
Pro sezónu 2020 byly vypsány tyto věkové kategorie:
Přípravka (S6-S8)
2010 a mladší dívky/hoši
Předžáci (S10)
2009 – 2008
dívky/hoši
Mladší žáci (S12)
2007 – 2006
dívky/hoši
Starší žáci (S14)
2005 – 2004
dívky/hoši
Junioři/dospělí
2003 - 1981
ženy/muži
Masters
1980 a st,
ženy/muži
1.2.3 Vyhlášení
Mistrovství ČR bude vyhlášeno samostatně. Do výsledkové listiny budou započítáváni pouze
členové CILA. Bude vyhlášeno 6 nejlepších v každé kategorii - 1.-3. místo diplom + pohár
(medaile), 4.- 6. místo diplom. Pro kategorii ženy / muži bude finanční odměna 1. místo 1000,-,
2. místo 750,- a 3. místo 500,- Kč. Ceny a poháry zajistí VV CILA.

1.3. CILA Cup 2020
VV vypisuje pro sezónu 2020 seriál závodů s názvem :

CZECH - IN LINE- ALPINE SLALOM CUP 2020
(CILA CUP 2020)
1.3.1 Specifikace závodů
Jednotlivé závody se pořádají v rámci seriálu CILA Cup na určených místech dle kalendáře závodů
pro níže vypsané věkové kategorie. Do tohoto seriálu se započítávají všechny závody, uvedené v
kalendáři závodů (odst. 1.1.2) v tomto SŘ.
Koordinátor CILA Cup – Ing. Tomáš Procházka
1.3.2 Kategorie
Pro sezónu 2020 byly vypsány tyto věkové kategorie:
Přípravka (S6-S8)
2010 a mladší dívky/hoši
Předžáci (S10)
2009 – 2008
dívky/hoši
Mladší žáci (S12)
2007 – 2006
dívky/hoši
Starší žáci (S14)
2005 – 2004
dívky/hoši
Junioři/dospělí
2003 - 1981
ženy/muži
Masters
1980 a st,
ženy/muži
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1.3.3 Nominace
Seriál CILA Cup 2020 je pořádán jako open – tzn., že do poháru CILA CUP 2020 budou počítáni
všichni členové CILA po zaplacení členských příspěvků 15.5.2020 a ostatní přihlášení závodníci
po zaplacení příspěvku 200,- Kč do 15.5.2020. Příhláška do CILA Cup 2020 spolu s dokladem o
zaplacení musí být zaslána el. poštou na sekretariát CILA (cila@klikni.cz) do 15.5.2020.
Sekretariát CILA (Ing. Procházková) rozešle pořadatelům jednotlivých závodů
seznam závodníků, kteří jsou zařazeni do CILA Cup 2020.
Uhrazením příspěvků po tomto datu ztrácí člen výhody CILA
1.3.4

Body do CILA CUP 2020 za pořadí :

umístění
1
2
3
4
5

body
30
24
18
15
13

umístění
6
7
8
9
10

body
11
9
8
7
6

umístění
11
12
13
14
15

body
5
4
3
2
1

1.3.5 Hodnocení
Do hodnocení poháru se započítávají výsledky ze všech závodů, z toho vždy 2 nejhorší výsledky
škrtají. V případě shody bodů více závodníků rozhodují body z dalšího nejlepšího závodu. Pokud i
zde dojde ke shodě bodů, rozhodne součet bodů ze všech konaných závodů. Při závodech EP,
WC v Čechách se závod CILA CUP jede dvoukolově. Kategorie přípravka/předžáci a závodníci
ostatních kategoriích nezařazení do WC nebo (EP) startují před závodem jednotlivého kola WC
(EP).
Pořadatel závodu odešle výsledkovou listinu v elektronické podobě dle níže uvedených kategorií
zpracovateli výsledků nejpozději do 2 dnů po ukončení závodů na adresu lk-jirkov@volny.cz a
zároveň zašle výsledky k uveřejnění na www stránky CILA na adresu pprochazkova1@gmail.com
1.3.6 Vyhlášení
Finále CILA CUP 2020 proběhne 13.9.2020 v Jirkově a bude vyhlášeno 6 nejlepších v každé
kategorii, 1.-3. místo diplom + pohár, 4.- 6. místo diplom. Pro kategorii ženy / muži bude finanční
odměna 1. místo 1000,-, 2. místo 750,- a 3. místo 500,- Kč. Ceny a diplomy zajistí VV CILA

2. Mezinárodní závody
2.1. Závody WORLD SKATE _RAD (EC, WC, ME, MS, WRG)
2.1.1 Specifikace závodů
WORLD SKATE-RAD vyhlašuje závody Mistrovství Evropy (ME), Mistrovství světa (MS), závody
Světového poháru (WC), World roller games a Evropského poháru (EP) a zároveň určuje kvótu pro
ČR.
2.1.2 Kalendář závodů
Kalendář závodů je www.firs-rad.org
2.1.3 Kategorie
Pro sezónu 2020 byly vypsány tyto věkové kategorie:
Ženy
roč. 2005 a st.
Muži
roč. 2005 a st.
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2.1.4 Nominace
Nominace reprezentačního družstva na závody WORLD SKATE -RAD WC (ME, MS) navrhuje a
schvaluje VV dle pravidel schválených na konferenci CILA
Nominační kritéria 2020:
na základě dosažených výsledků v roce 2018 (počet bodů dle žebříčku WORLD SKATE RAD
ranking 2019 – váha 2/3 SL a 1/3 OSL)
2.1.5 Přihlášky
Přihlášky vyřizuje zástupce VV pro WORLD SKATE -RAD Ing. Martin Kudělásek.
Nominovaní závodníci mají povinnost potvrdit svou účast na závodu EP, WC nejdéle vždy
předcházející úterý před termínem konání závodů. Po přihlášení závodníka do závodu EP, WC i v
případě jeho neúčasti na tomto závodu, je v reglementu WORLD SKATE -RAD povinnost zaplatit
startovné. Přihlašování na závody je přes https://www.czechinline.cz/zavody
2.1.6 Způsobilost závodníka
Všichni závodníci zúčastňující se závodů WORLD SKATE -RAD musí předložit platné „Prohlášení
závodníka“ dle tiskopisu WORLD SKATE -RAD.
2.1.7 Náklady spojené s účastí na závodech WC, ME, MS a WRG
Náklady spojené s účastí na závodech WORLD SKATE -RAD si hradí každý účastník sám.
Startovné je hrazeno z prostředků CILA.
2.1.8 Pravidla
Závody jsou pořádány dle Reglementu WORLD SKATE -RAD

2.2. Závody ostatní
Účast závodníků na mezinárodních závodech (vyjma závodů pořádaných WORLD SKATE -RAD),
které vypisují jednotlivé země, svazy a oddíly se řídí propozicemi a kvótou pořadatele a mohou se
jich zúčastnit všichni členové CILA.

3. Žebříček závodníků
Žebříček závodníků určuje pořadí závodníků jednotlivých kategorií a slouží jako podklad VV
k nominaci závodníků na závody WORLD SKATE -RAD a je sestaven dle platné listiny bodů
WORLD SKATE -RAD.

Dne 1.1.2020

Výkonný výbor
Czech in-line alpine

