PRAVIDLA
Všeobecná pravidla závodu ŽELEZNÝ PROKOP pořádaným obcí Dlouhá Třebová
1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval. Řádnou
registrací se rozumí vyplnění přihlašovacího formuláře. Při registraci je závodník
povinen uvádět pouze pravdivé a úplné údaje.
2. Závodník mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného
zástupce, který svůj souhlas deklaruje podepsáním vyplněného přihlašovacího
formuláře.
3. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje svou
registrací. Uvědomuje si riziko zničení jeho věcí i možného zranění při závodě.
Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti
s účastí v závodě či jeho sledováním. Závodník se vzdává práva požadovat po
Organizátorovi odškodné. U dětských závodů zodpovídá za toto prohlášení rodič dítěte.
4. Organizátor neodpovídá závodníkovi za jakoukoli škodu na věcech závodníkem
odložených v areálu místa konání závodu včetně věcí uložených v dopravním
prostředku či věcí zanechaných kdekoli na trati.
5. Závodník se nemůže účastnit závodu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a
psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. V takovém
případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.
6. Organizátor doporučuje závodníkovi uzavřít pojištění pro případ úrazu či způsobení jiné
újmy třetím osobám v průběhu závodu.
7. Závodník je povinen přizpůsobit své oblečení danému závodu. Organizátor doporučuje
závodníkovi užít pro účel závodu pevnou obuv, sportovní oblečení, které je možné
znehodnotit. Za škodu vzniklou na obuvi, oblečení a dalších doplňcích Organizátor
závodníku neodpovídá.
8. Organizátor zakazuje závodníku použití obuvi s hroty, které jsou způsobilé přivodit
závodníkovi či třetím osobám újmu. V takovém případě nebude závodníku umožněno
závod absolvovat.
9. Závodník je povinen řídit se striktně pokyny Organizátora a dalších osob jím
pověřených.
10. Závodníkovi bude přiděleno konkrétní startovní číslo. Starty jednotlivých závodníků
budou řešeny formou několika vteřinových intervalů a vždy po jednotlivcích. Závodník
by měl být připraven na startu v přiděleného startovního čísla. Za tuto skutečnost si
závodník odpovídá sám. Je povinností každého závodníka se ke startu dostavit
minimálně 15 min předem.
11. Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto
skutečnost neprodleně nahlásit nejbližší osobě pověřené Organizátorem.
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12. Závodník je povinen absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od
diváků. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE
MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA.
13. Závodník je povinen překonat všechny překážky, které závod obsahuje a nemůže si trať
závodu zkracovat či jinak porušovat pravidla trati. Porušení tohoto pravidla vede k
diskvalifikaci.
14. Závodník, který není schopen úspěšně překonat danou překážku, je povinen absolvovat
náhradní úkol určený Organizátorem či jím povřenou osobou, a to 10 dřepů tak, aby
závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále.
15. Závodník je povinen dodržovat pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají
přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu.
16. Veškeré fotografie a obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu je
Organizátor oprávněn použít bez omezení účelu užití a bez nároku na finanční odměnu
autorovi fotografií či obrazového a zvukového záznamu.
17. Vyhlášení vítězů pro každý závod bude probíhat dle harmonogramu. Pořadatel si
vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování přizpůsobit aktuálním podmínkám.
Nedostaví-li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a benefitů.
Tato pravidla jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Organizátorem a závodníkem a je
povinností každého závodníka se s nimi dopředu, před registrací seznámit.
Tato pravidla představují obecné zásady závodu ŽELEZNÝ PROKOP pořádaného
Organizátorem.

Konkrétní pravidla týkající se průběhu závodu:
1. Každých 30 vteřin bude startovat jeden závodník.
2. Dodržujeme pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším
na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník záměrně bránit
rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován.
3. Překážky na trati jsou „POVINNÉ“. Ty se musí absolvovat za každých okolností.
V případě jejich nepřekonání následuje hendikep v počtu 10 dřepů. Nesplnění
hendikepu nebo vynechání hendikepu vede k diskvalifikaci.
4. Pokud závodník neposlechne pokyny organizátorů nebo dobrovolníků hrozí mu
diskvalifikace. Organizátoři jsou označeni žlutým tričkem.
5. Proti oznámenému umístění se nelze odvolat.
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6. Před startem hlavního závodu proběhne dle harmonogramu představení překážek a
prezentace důležitých pravidel. Účast na setkání není povinná, ale důrazně ji
doporučujeme.
7. Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků.
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ
PŘEKÁŽEK JE POVOLENA.
8. Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané, pokud závodník nějakou
vynechá, ať záměrně, či omylem, je diskvalifikován! Zkrácení trati a jiné porušení
pravidel se trestá diskvalifikací!
9. Držte se pokynů dobrovolníků na každé překážce.
10. Ničit či jinak poškozovat vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací.

