
Město Police nad Metují ve spolupráci s firmami Kola-Rtyně a KOSTKA 

pořádají hobby závod pro děti a dospělé v koloběhu  

„PETROVICKÉ ZATÁČKY“ 

 

 
datum:  sobota 21. 8. 2021. Aktuální informace na www.sportvpolici.cz a facebooku fb.com/pellyhodomy  

závod:   hobby závod pro širokou veřejnost  a závod Českého koloběžkového silničního poháru. 

místo konání: Police nad Metují, okr.Náchod, Nádražní ulice  - 50.5358300N, 16.2298100E 

prezentace:  na místě, 14:00 – 15:30 

program:  13:00 – 15:30 in line bruslení pro širokou veřejnost, možnost zapůjčení koloběžek KOSTKA 

14:00 – 15:30 prezentace pro závod 

od 15:45 - starty dětských kategorií 

od 16:45 - starty dospělých kategorií – vyhlášení výsledků bude nejpozději do 30 - ti minut po dojetí 

poslední kategorie 

20:00 – obnovení provozu na komunikaci 

přihlášky:  na místě  

startovné:  Děti a mládež 20 Kč, Dospělí 50 Kč 

kategorie:  Muži – závod je součástí ČKP   24 km 

  ženy – závod je součástí ČKP   24 km 

  Muži – hobby závod    8 km  

Ženy – hobby závod    8 km  

Junioři/ky  2002 – 2004  8 km 

kadeti/tky   2005-2007  3 km  

žáci 2, žákyně 2   2008-2010  1 km  

žáci 1, žákyně 1   2011-2013  500 m  

předžáci   2014 a ml.   200 m (cílová rovinka), lze jet i na odrážedlech  
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE:  

Pro zájemce bude možnost bezplatného zapůjčení koloběžek.  

stravování: v místě bude možné zakoupit drobné občerstvení a nápoje 

parkování: cca 200 m od místa závodu 

bezpečnostní předpisy: Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním normám je povinná pro všechny 

závodníky. Nedodržení tohoto předpisu znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci. Závodník, který v den startu nedovrší 

18-ti let, je kromě toho povinen předložit písemný souhlas nejméně jednoho z rodičů, nebo jejich zákonného zástupce o 

povolení ke startu na závodě. Každý startující se účastní na vlastní nebezpečí, je povinen respektovat obecně závazné 

předpisy, zejména pravidla silničního provozu, pravidla Českého svazu koloběhu a pokyny pořadatelů.  

Vstup je podmíněn splněním jedné z podmínek: 
- nejméně 14 dní po druhé dávce očkování proti COVID-19 
- maximálně 180 dní od pozitivního PCR testu 
- maximálně 7 dní od negativního PCR testu 
- maximálně 3 dny od negativního antigenního testu 
 

V případě kontroly ze strany KHS je nutno doložit oficiální potvrzení, neplatí čestné prohlášení. 
 

Hlavní funkcionáři závodu:  

ŘEDITEL ZÁVODU – Martin Balák, balak@sportvpolici.cz , 778 499 437 

HLAVNÍ ROZHODČÍ – Jansa Petr 

TRAŤOVÝ ROZHODČÍ - Radek Čermák, rad.cermak@atlas.cz, 723 283 809  

 

POPIS TRATI:  

Trasa začíná v Polici nad Metují u kruhového objezdu v Nádražní ulici /hlavní komunikace na Náchod/. Závod bude probíhat 

po hlavní komunikaci 303, která je asfaltová, převážně rovinatá a vhodná i pro děti a mládež.  

Komunikace bude uzavřená pro veškerou automobilovou dopravu, s výjimkou linkové dopravy autobusů a vozidel 

Integrovaného záchranného systému.  

Závod se pojede kolově (dle kategorií) s hromadným startem a pro jeden směr bude využita ½ vozovky (pravá).  
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