
ZSSS U SURADNJI S KOTURALJKAŠKIM SAVEZOM HRVATSKE ORGANIZIRA 

STUDENTSKO SPORTSKO PRVENSTVO SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U ROLANJU 26.5. 2019. 

Voditelj natjecanja: , prof. Lidija Podvalej 
Organizator: Luka Markić,  www.rolanje.hr, info@rolanje.hr 
 
PROPOZICIJE 

1. Organizator: ZSŠS, www.zsss.hr; zsss@zsss.hr 

Suorganizator: KSH,  www.rolanje.hr; info@rolanje.hr 

2. Kategorije i discipline: studentice i studenti, 3 kilometra Priobalnom cestom, start i cilj kod 

King Cross-a 

3. Mjesto natjecanja: Priobalna cesta, ravna, asfalt, dužina kruga 3.000 m, minimalna širina 

staze 5 m, vozi se dvosmjerno, obavezna vožnja uz desni rub  

4. Start: 26. 5. 2019. u 10 sati, zajednički start za obje kategorije  

5. Prijave: putem e-maila: info@rolanje.hr   , Prijava mora sadržavati: ime i prezime, datum 

rođenja, fakultet  rok je  23.05. 2019. do 23.00h 

6. Svaki natjecatelj da bi nastupio na natjecanju mora koristiti zaštitnu kacigu u skladu sa 

pravilima. Maksimalna veličina kotača je 110mm, te role moraju biti u ispravnom stanju. Također 

mora posjedovati osnovno znanje rolanja i minimum fizičkih sposobnosti da završi rolersku utrku od  

3 kilometara. Osnovna rolerska znanja su: tehnika ravnine, tehnika zavoja i kočenje. U slučaju da suci 

zaključe da natjecatelj nije sposoban završiti sigurno natjecanje, bit će eliminiran. Eliminiran znači da 

će ostvariti plasman, ali ne i da će smjeti nastaviti utrku. Natjecatelj će biti prozvan dva puta, po 

broju, što će se smatrati dvije opomene, treća opomena je ujedino i diskvalifikacijska. U koliko se 

natjecatelj ogluši na odluku suca i nastavi natjecanje, bit će diskvalificiran. Diskvalificiran znači da će 

biti isključen iz natjecanja, bez plasmana.  

7. Startina: nema startnine 

8. Podizanje startnih brojeva 26. 05.2019. od 9:00 do 9.45 sati na info pultu kod startno ciljne 
ravnine na Priobalnoj cesti.  

Startni brojevi moraju se vratiti sucima kod ciljne ravnine odmah po završetku utrke 
9. Suci: suci KSH 

10. Svi natjecatelji moraju biti na raspolaganju sucima i organizatorima 15 minuta prije početka 

utrke, bez obzira na startnu proceduru. Svi natjecatelji prihvaćaju da ih se slika, snima i da daju izjave. 

Također se obavezuju da će i 15 minuta nakon završetka ceremonije podjele nagrada biti na 

raspolaganju organizatorima za potrebe protokola. Svi natjecatelji će za vrijeme proglašenja 

pobjednika, davanja izjava i slikanja biti u sportskoj opremi za natjecanje.  

11. Proglašenje pobjednika pojedinačno i ekipno uz sportske nagrade za prva tri mjesta, za sve 

kategorije biti će kraj info pulta odmah nakon obrade rezultata 

12. Za ekipni plasman mora nastupiti najmanje dvoje studenta/studentice u kategoriji, bodove za 

ekipni plasman donose dvoje najbolje plasiranih. Bodovanje je na slijedeći način: od 1. do 7mj.: 10-8-

7-6-5-4-3-2; od 8 do16.mj 2 boda; od 17.mj na dalje 1 bod. 


