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OBECNÁ USTANOVENÍ


Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

 Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem
odpovědného zástupce. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl
propozice, pravidla tohoto závodu, soutěžní podmínky a 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.
 Běžci do 15 let se mohou dospělých běhů zúčastnit pouze s dospělým doprovodem, který s
nimi poběží na trati, a s uhrazeným startovným. K tomu je rovněž potřeba při vyzvednutí
startovního čísla doložit potvrzení od zákonného zástupce.
 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 nebo mrazy, 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.

PRAVIDLA REGISTRACE
 Registrace bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši, a to
převodem na účet nebo platbou v hotovosti pořadateli.
 Registrace, která nebude zaplacená do 10 dnů od vyplnění registračního formuláře, se
automaticky ruší.
 Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný.
 Změny v registracích jsou možné pouze do 10 pracovních dní před každým závodem. Poté již
převod nebude možný.
 Tato změna registrace není zpoplatněná.
 Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@rnf.cz
 Při změně registrace na jinou osobu je potřeba znát její/jeho rodné číslo a připsat ho do emailu.

 Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které
pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.rnf.cz , případně na
stránce facebookové události běhu.
 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto
pravidlech bez předchozího oznámení.
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Každý účastník je povinen dorazit na místo závodu ve včasném termínu – dle propozic
závodu, aby se úspěšně zaregistroval a vyzvedl si své startovní a identifikační číslo.
Závody startují ve startovních vlnách v rozestupu 30 min
Každý závodník je povinen odstartovat ve startovní vlně, která mu byla přidělena. V případě
změny startovní vlny prosím kontaktujte pořadatele na e-mail: info@rnf.cz.
Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
Startovní čísla jsou nepřenosná na jinou osobu. 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 tratě kolečkové brusle, trekové hole, jízdní kola či
jiné jízdní prostředky.
Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
Pořadatel závodu zajišťuje úschovnu věcí a převlékárnu.
Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
Ceny pro vítěze budou určeny nejdéle 10 dnů před konáním závodu. Ceny nejsou právně
vymahatelné.
Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od
konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@rnf.cz.
Každý soutěžící je dále povinen dodržovat veškeré organizační a technické zabezpečení, dbát
pokynů a instrukcí organizátora, dodržovat osobní disciplínu a dodržovat tak zásady obecné
sportovní morálky a bezpečnosti za účelem předcházení rizik vedoucích k poranění či
ohrožení zdraví a života jak vlastního, tak ostatních soutěžících. V případě porušení
jakýchkoliv podmínek specifikovaných tímto prohlášením může být následně soutěžící ze
závodu diskvalifikován bez nároku jakýchkoliv náhrad a satisfakcí.
Soutěžící dále dává svůj výslovný souhlas s první pomocí, jejíž účast bude organizátorem
zabezpečena v den konání závodu, jakož i s případným lékařským ošetřením osoby
soutěžícího, pokud dojde ke zranění nebo poranění osoby soutěžícího a následný lékařský
zákrok nesnese v daném okamžiku jakéhokoliv odkladu.
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Výsledné pořadí v závodě je dáno časem, za který závodník proběhne závodní trasu stylem –
START - CÍL.
Po uskutečnění každé dílčího závodu (startovní vlny) je zapsáno tzv. průběžné pořadí a po
ukončení Seriálu tzv. celkové pořadí.
Na základě bodů dosažených v jednotlivých závodech rozlišujeme 2 základní hodnocení:
a/ Absolutní pořadí
Absolutní pořadí je sestaveno nezávisle na startovních vlnách. Je to výsledný čas napříč všemi
startovními vlnami závodu.
b/ Pořadí ve startovní vlně
Vyjadřuje pozici závodníka pouze v rámci jeho startovní vlny.

Soutěžící bere plně na vědomí, že jeho fyzická účast na závodu je podmíněna plným odsouhlasením
těchto soutěžních podmínek, které je soutěžící povinen vlastnoručně podepsat a tyto následně v den
konání závodu podepsané předložit organizátorovi závodu nebo jím pověřené osobě zajišťující
administrativní úkony závodu.
Nedílnou součástí těchto Pravidel závodu tvoří Příloha - Soutěžní podmínky.
-

Podpisem níže udělujete souhlas také se Soutěžními podmínkami organizátora akce.

V………………………………. dne…………………………………
Jméno a příjmení:……………………………………………….
Rodné číslo:. ……………………………………………………..

Vlastnoruční podpis:…………………………………………..

(nezletilý soutěžící přiloží souhlas zákonného zástupce)

