
Pravidla 
 

„Běžecký závod pro malé i velké 31.8.2019“  

Obecné 

 Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci. 
 Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození). 
 Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodů zúčastnit POUZE s vyplněným a 

podepsaným Čestným prohlášením pro zákonné zástupce nezletilých účastníků 
běžeckého závodu. Vytištěný a podepsaný formulář prosím předložte při vyzvednutí 
startovního balíčku. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si 
přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje 
na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, 
bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. 

 Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi 
důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby 
závod bez obtíží zvládl. 

 Za extrémních podmínek (extrémní vedra, bouřka apod.) má pořadatel právo 
posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací. 

 Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na 
majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním. 

 Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, 
neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech. 

 Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv 
způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení 
účastníka z budoucích akcí tohoto závodu. 

Měření času 

 Ve výsledcích každého závodu naleznete dva časy. První - takzvaný oficiální čas - 
respektuje pravidla Českého atletického svazu a je měřený od výstřelu. Slouží pro 
určení oficiálního pořadí daného závodu. Druhý - takzvaný čistý čas - je jen pomocným 
údajem, který běžci či běžkyni řekne, jak dlouho byl reálně na trati. 

Časový limit 

Abychom byli schopni zajistit bezpečný start všech jednotlivých závodů, respektujte prosím 
časové limity, po jejich překročení nebudete vpuštěni do cílového prostoru: 

Děti (všichni účastníci budou oceněni medailí za účast, startovné tyto kategorie do 26.8. 
nehradí, při doregistraci na místě platba 50Kč): 



2013 – 2019 – 200m – časový limit pro doběhnutí trati je 5 min 

2008 – 2012 – 800m – časový limit pro doběhnutí trati je 10 min 

2004 – 2007 – 800m – časový limit pro doběhnutí trati je 10min 

Kategorie Junior/Dospělý/Masters si mohou zvolit trať 5, nebo 10km. Časový limit pro 
doběhnutí 5km trati je 45 min, časový limit pro doběhnutí 10km trati je 1 hod 30 min. 

15-17let Junioři  (s písemným vytištěným, nebo předem zaslaným souhlasem rodičů) 

18 - 34let Dospělí 1 

35 – 49let Dospělí 2 

50+ Masters 

  

Registrace 

 Registrace bude platná až po jejím zaplacení (100Kč), připsáním na účet pořadatele v 
plné výši na účet 2901672292/2010 vedený ve Fio bance, nejpozději do 26.8.2019. 
Výtěžek ze startovného bude věnován na konto Centra Paraple. 

 Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší. 
 Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný. 

 Registrace je možná ve výjimečných případech i přímo v den a místě závodu, startovné 
v tomto případě činí 200Kč pro dospělé, juniory a masters a 50Kč pro všechny dětské 
kategorie. Registrace na místě jsou možné, pouze pokud má závod, na který se chce 
závodník přihlásit, volnou kapacitu. Registrace a vyzvednutí startovních balíčků je 
možná od 10:00 ráno v místě startu závodu v Malešickém parku. 

 

Změny v registracích 

 Bezplatná změna registrace je možná do úterka 26.8.2019 do 16 hod  
 Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které 

pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www………………. 
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto 

pravidlech bez předchozího oznámení. 

POZOR, výdej nových registrací na místě v den konání závodu končí u dětských závodů 30 min 
a u dospělých závodů 45 min před startem každého z běhů!!! 



Závod a startovní balíčky 

 Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout v den závodu ve stanu označeném 
registrace v zázemí startu. 

 Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. 
 Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a 

viditelně. 
 Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k 

diskvalifikaci. 
 Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, 

nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat 
pravidla závodu. 

 Je přísně zakázáno používat po celé délce trati kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní 
kola či jiné jízdní prostředky s výjimkou rodiče s kočárkem, doprovázejícího 
v opodstatněném případě dítě. 

 Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať. 
 Do prostoru startu a cíle a na trať je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty. 
 Pořadatel závodu neručí za odložené věci. 
 Pořadatel závodu zajišťuje úschovnu věcí a převlékárnu. 
 Voda pro závodníky bude podávána v průběhu závodu, v cíli a v zázemí. 
 Ceny pro vítěze v dětských kategoriích – medaile pro každého účastníka který dokončí 

závod, v juniorských a vyšších kategoriích poháry pro 3 první závodníky a věcné ceny. 
Ceny nejsou právně vymahatelné. 

Věkové kategorie 

2013 – 2019 Kids 

2008 – 2012 Rookies 

2004 – 2007 Rockets 

15-17let Junioři  (s písemným vytištěným, nebo předem zaslaným souhlasem rodičů) 

18 - 34let Dospělí 1 

35 – 49let Dospělí 2 

50+ Masters 

 


