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BUĎ INLINE OSTRAVA 
INLINE | AMATÉRSKÉ ZÁVODY | VŠICHNI  

PROPOZICE 

Chceš porovnat svoje umění s ostatními amatéry a zažít skvělou atmosféru závodů? Těšit se můžeš na  

čtyři disciplíny – sprint, slalom, pump track, sprint a vytrvalost. Závodit se bude ve 4 kategoriích (6 – 9 let 

benjaminci, 10 – 13 let mladší žáci, 14 – 15 let starší žáci, 16+ otevřená kategorie). Závody se konají v inline parku 

SAREZA ve dvou etapách. Prezentace na místě 30 minut před oficiálním začátkem závodů. Registrace na každou 

etapu zvlášť. V případě jakýchkoli změn Vás budeme informovat prostřednictvím SMS zprávy. 

1. etapa (termín) – SPRINT a SLALOM, 

2. etapa (termín) – PUMPTRACK a VYTRVALOST. 

POZOR!!! Akce není vhodná pro začátečníky. Podmínkou přihlášení do závodů je vlastní povinné vybavení 

(chrániče kolen, loktů a zápěstí, brusle a přilba) 

PROGRAM 

Amatérské závody se konají ve 2 etapách (termínech) na inline parku SAREZA, přičemž se skládají ze 4 zcela 

odlišných disciplín (SPRINT, SLALOM, PUMPTRACK a VYTVRVALOST). Účastníci startují v obou disciplínách v rámci 

dané etapy. Konečné pořadí je součtem bodů z obou disciplín. Startují všechny kategorie společně respektive 

proti sobě. Výsledné pořadí bude zohledněno dle dané kategorie, do které závodník oficiálně spadá.

HARMONOGRAM 

13:30  SRAZ A PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ NA 

INLINE PARKU SAREZA 

14:00 ROZJEZDY  

14:30 VYŘAZOVACÍ JÍZDY  

16:00 UKONČENÍ 1. DISCIPLÍNY 

16:15 ROZJEZDY  

16:30 VYŘAZOVACÍ JÍZDY 

17:15 UKONČENÍ 2. DISCIPLÍNY 

17:30 VYHODNOCENÍ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

CENA OBSAHUJE 

Startovné je dobrovolné 

Ceny pro vítěze  

Atmosféra závodů 
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DISCIPLÍNY 

Sprint 

Závodí se na jedno kolo na 200 m dráze. V první fázi rozjezdů jsou měřeny časy jednoho 200 m kola každého 

závodníka. Následně je dle výsledných časů sestavena startovací listina. Ve vyřazovacích jízdách startují závodníci 

jeden proti jednomu. Vítěz postupuje do vyššího pavouka, poražený pak do pavouka nižšího. Rozhodující je čas. 

MIN 16, MAX 32 

Paralelní slalom 

Závodí se na multifunkčním hřišti. Závod probíhá mezi kužely, umístěnými ve stejné vzdálenosti od sebe (80 – 

100 cm).  V první fázi rozjezdů jsou měřeny časy slalomu každého závodníka. Následně je dle výsledných časů 

sestavena startovací listina. Mimo prvního kola, kdy je shození či posunutí kuželu penalizováno +1 vteřinou, 

dochází v dalších kolech při těchto chybách k automatické diskvalifikaci. Ve vyřazovacích jízdách startují závodníci 

jeden proti jednomu. Vítěz postupuje do vyššího pavouka, poražený pak do pavouka nižšího. Rozhodující je 

protnutí cílové pásky. 

MIN 16, MAX 64 

Pump track 

Závodí se na speciální klopené a točené dráze. První kolo je rozjezdové, čas se začíná měřit při protnutí 

STARTU/CÍLE, kdy závodník vjíždí do 2. kola. Ve vyřazovacích jízdách jsou měřeny časy platného kola každého 

závodníka. Do dalšího kola může postoupit pouze závodník, který stihl stanoven časový limit jednoho kola. Při 

účasti posledních nanejvýše 3 závodníků se jede finálová jízda na čas. 

MIN 8, MAX 32 

Vytrvalostní vyřazovák 

Závodníci po hromadném startu absolvují závod na dráze (400 m), v němž je vždy po ujetí jednoho 400 m kola 

jeden, potažmo nejpomalejší závodník ze závodu vyřazen. Vítězem se stává ten, který při posledním vyřazování 

porazí ve spurtu svého protivníka. 

MIN 16, MAX 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů můžete využít dokument FAQ (časté dotazy) nebo nás neváhejte kontaktovat! 


