Úvod
Roller Vysočina Tour 2016 neboli RVYTO!2016 je série 3 etap (měřených jízd a doprovodných projížděk)
určených pro vyznavače kolečkových lyží, kolečkových bruslí a koloběžek všech výkonnostních kategorií.
Hlavní “soutěžní” část spočívá v absolvování měřených jízd ve všech třech etapách. Účast je možná také
samostatně ve vybrané etapě či pouze formou projížďky bez měření času.

Aktuální informace: www.rvyto.cz
Termín: sobota 24. září 2016, akce se bude konat za každého počasí, sledujte však aktuální informace na
www.rvyto.cz

Pořadatelé: SK Lyžařské Jihlavsko a SK Polytechnik
Kategorie měřené jízdy: kolečkové lyže SKATE, kolečkové lyže KLASIKA, kolečkové brusle, koloběžky
Společné pokyny pro všechny etapy:
 Všichni účastníci jsou povinni se řídit těmito pokyny i dalšími instrukcemi pořadatelů.
 Povinné vybavení – ochranná přilba.
 Doporučené vybavení – loketní a kolenní chrániče, brýle.
 Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na jízdu.
 Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku, které vzniknou účastníkům v souvislosti s účastí na akci.
Pokyny pro etapu E1
 Vytrvalostní závod či neměřená projížďka
 Prezentace k měřené jízdě: 9:00 –9:30, Mrákotín u tenisových kurtů (odbočka na Lhotku a Řásnou) –







loc: 49.1899322N, 15.3800428E, uvnitř dodávky Střední školy stavební v Jihlavě, pozn.: je možné se
prezentovat i na další etapy (nejpozději do 22. 9. 2016 je však nutné vyplnit elektronickou přihlášku)
Startovné: 20 Kč
Start: hromadně v 10:00 účastníci měřené jízdy (se startovními čísly), následně účastníci neměřené
projížďky (bez startovních čísel)
Styl: volný
Místo startu a parkování: v místě prezentace
Trasa: Mrákotín – Lhotka – Řásná – Velký pařezitý rybník – hájovna LČR – Hraběcí chata – Studánka
Páně – Javořice; délka 10 km, převýšení 325 m; kvalita povrchu dle Lisonova schématu: Mrákotín –
Řásná: 4; v obci Řásná: 3; Řásná – lesní úseky: 3; vrcholová partie: 5 (5 = nejlepší kvalita asfaltu).
Jízda se jede za částečně řízeného silničního provozu. Závodník je povinen řídit se pravidly silničního
provozu. Pořadatelé zajišťují doprovodné vozidlo před prvním a za posledním účastníkem a
usměrňování dopravy na křižovatce, kde trasa přechází z vedlejší silnice na hlavní. Na trase nejsou
žádná nebezpečná klesání. Trasa obsahuje pouze dvě mírná klesání.



Profil trasy E1:



Mapa trasy E1:

https://mapy.cz/s/11bVI



Občerstvení a svoz: Pořadatelé dále zajišťují občerstvení na trati a v cíli (voda), dále svoz účastníků z
vrcholu Javořice zpět do místa startu za pomocí vozidel Střední školy stavební Jihlava. V době
prezentace je možné do těchto vozidel uschovat věci na převlečení, které budou k dispozici v cíli.

Sumarizace vhodnosti tratě E1 pro jednotlivé kategorie:
kategorie
kolečkové lyže
kolečkové brusle
Koloběžky

vhodnost

doporučení

poznámka

velmi vhodné

–

vrcholová prémie do
cíle

relativně vhodné

lépe použít hole

vhodné

závěrečné stoupání
vyběhnout

mírná stoupání,
závěrečné 100 m
intenzivní

Pokyny pro etapu E2
 Stíhací závod či neměřená jízda
 Prezentace a parkování: Batelov u lihovaru (odbočka na Rácov) – loc: 49.3062764N, 15.3904978E







uvnitř dodávky Střední školy stavební Jihlava, prezentace k měřené jízdě: 13:00–13:30 v místě startu,
(nejpozději do 22. 9. 2016 je však nutné vyplnit elektronickou přihlášku)
Startovné: 20 Kč
Start: v místě prezentace, hendikepový od 14:00 s 10 sec odstupem dle pořadí v předcházející etapě, na
závěr hromadný start nezúčastněných E1 a následně účastníků neměřené projížďky
Styl: volný
Trasa: Batelov – Rácov – Řásná – křižovatka se silnicí 112; délka 5 km, převýšení 160 m; kvalita
povrchu dle Lisonova schématu: 4
Jízda se jede za částečně řízeného silničního provozu. Závodník je povinen řídit se pravidly silničního
provozu. Pořadatelé zajišťují doprovodné vozidlo před prvním a za posledním účastníkem. Na trase
nejsou žádná nebezpečná klesání. Trasa obsahuje pouze dvě mírná klesání.
Profil trasy E2:



Mapa trasy E2

https://mapy.cz/s/11bYu


Občerstvení a svoz: Pořadatelé dále zajišťují občerstvení v cíli (voda) a svoz účastníků z cíle zpět do
místa startu za pomocí vozidel Střední školy stavební Jihlava. V době prezentace je možné do těchto
vozidel uschovat věci na převlečení, které budou k dispozici v cíli.



Sumarizace vhodnosti tratě E2 pro jednotlivé kategorie:
kategorie
kolečkové lyže
kolečkové brusle
koloběžky

vhodnost

doporučení

poznámka

velmi vhodné

–

vrcholová prémie
Rácovský kopec

relativně vhodné

použít hole

fyzicky náročnější

stoupání za Rácovem
vyběhnout

táhlá stoupání, za
Rácovem cca 100 m
prudké

Pokyny pro etapu E3


Měřená jízda (sprint) či neměřená jízda a doprovodné aktivity, za umělého osvětlení, možno
absolvovat s vlastním osvětlením

E3 - měřená jízda (sprint)
 Prezentace k měřené jízdě: Jihlava, ulice Mostecká, parkoviště u sportovně relaxačního areálu Český


mlýn uvnitř vozidla Ford Tranzit AUTOCENTRA-ROZKOŠ – loc: 49.4052803N, 15.5791694E, 19:00–
19:30 (nejpozději do 22. 9. 2016 je však nutné vyplnit elektronickou přihlášku)
Startovné: 20 Kč (jen pro měřenou jízdu, ostatní aktivity zdarma)







Start: hromadný start ve 20:00, v případě většího počtu účastníků ve více vlnách
Styl: kolečkové lyže – soupaž, in-line – volně bez holí
Trasa: cyklostezka v areálu Českého mlýna Jihlava (část jižně od řeky Jihlavy); délka 2,8 km, převýšení
20 m; kvalita povrchu dle Lisonova schématu: 4 - 5
Jízda se jede na cyklostezce bez silničního provozu. Závodník je povinen řídit se pokyny pořadatelů a
pohybovat se pouze po určené trase.

E3 - volná jízda, doprovodné aktivity
V rámci E3 bude probíhat “školička” in-line bruslení pro nejmenší účastníky.
Po ukončení měřené jízdy a rychlého vyhlášení vítězů (cca 20:30) proběhne večerní volná vyjížďka s
možností vyzkoušet si kolečkové lyže pod odborným dohledem.
 Sumarizace vhodnosti tratě pro jednotlivé kategorie etapy E3:
kategorie

vhodnost

kolečkové lyže

velmi vhodné

kolečkové brusle

velmi vhodné

koloběžky

velmi vhodné

Vyhlášení vítězů měřené jízdy:
 Krátké vyhlášení proběhne po ukončení měřené jízdy E3 (cca 20:30) v místě startu u vozu Ford
AUTOCENTRA-ROZKOŠ.
Vyhlášení budou první tři závodnici a závodnice v každé kategorii (kolečkové lyže, in-line, koloběžky)
pouze dle celkového hodnocení.
 Celkový výsledek je počítán dle porovnání součtů času všech závodníků ze všech tří etap, kde u E2 se
započítává do měřeného času i startovní hendikep získaný jako 10 sec penalizace dle pořadí z E1.
Pozn.: Vzhledem k tomu, že účastníci startují na vybavení různých výrobců a jednotlivá vybavení obsahují
velmi odlišně rychlá kolečka, nelze brát dosažené výsledky zcela vážně ;-).


Kontakt:
jakub.novotny@lyzarskejihlavsko.cz, tel.: +420 777 807 483, www.rvyto.cz,
https://www.facebook.com/lyzarskejihlavsko

Pořadatelé akce:

Partneři akce:

