POKYNY KE STARTU

Vítejte v závodu Hovorčovická pěst
1. PARKOVÁNÍ
Start, cíl a veškeré zázemí závodu je v parku v Revoluční ulici (hlavní část závodu). U parku jsou 2
parkoviště, popřípadě lze zaparkovat v přilehlých ulicí, (parkování není zpoplatněno)
2. ÚSCHOVNA
Osobní věci si lze uschovat v registračním stanu, vše bude uloženo pod startovním čísla závodníka
3. TOALETY
Mobilní WC toalety budou k dispozici v hlavní části závodu
4. ŠATNY
Šatny MUŽI/ŽENY zvlášť budou umístěni v blízkosti hlavního stanu (Registrace)
5. CATERING/OBČERSTVENÍ
Občerstvení si lze zakoupit v hlavní části závodu
6. PRVNÍ POMOC
V případě nutnosti bude přítomen zdravotní personál, stan PRVNÍ POMOCI bude umístěn v hlavní
části závodu
7. OSVĚŽOVACÍ STANICE
Na trati bude k dispozici 2x osvěžovací stanici. V cíli každý závodník obdrží 1x balenou vodu
+ překvapení
8. ZNAČENÍ ZÁVODU
V Hlavní části je trať závodu značena červenobílou páskou, zbytek trati (mimo park) je značen
pouze šipkami vyznačenými na silnici
9. PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ 10:00
−

Každý závodník se dostaví do hlavního stanu (REGISTRACE), kde je povinen odevzdat
podepsaný formulář PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

−

Závodník obdrží startovní číslo (tvář, páska na ruku)

START ZÁVODU
10:40 - 1 STARTOVNÍ VLNA
−

Startovní vlny vybíhají v 5 minutovém intervalu

−

Na trati bude rozmístěno 30 překážek, u každé bude pořadatel, který bude sledovat správné
překonání překážky (1 překážka = 1 pokus)

−

Pokud závodník nezvládne překonat překážku je povinen na místě vykonat 30 „angličáků“

−

UPOZORNĚNÍ! Závod vede okolo železniční trati, vlak jezdí v 10 minutovém intervalu
(ZÁKAZ VSTUPU NA TRAŤ)

−

Po doběhnutí do cíle získá každý závodník medaili, tričko si vyzvedne v hlavním stanu

−

Každý závodník musí po celou dobu závodu dodržovat PODMÍNKY ZÁVODU HOVORČOVICKÁ
PĚST

−

Vyhlášení vítězů proběhne po skončení závodu (cca 13:00)

MÍSTO/START ZÁVODU: Revoluční (park), 250 64 Hovorčovice

Těšíme se na startu
Váš tým Hovorčovická pěst

COVID – 19
Věnujte pozornost mimořádným opatřením před startem. Dle aktuálních podmínek pro pořádání
sportovních akcí je nutno dodržet následující:
účastník akce se musí prokázat buď:
−
−
−

negativním testem na přítomnost viru SARS CoV-2
negativním testem na přítomnost viru SARS CoV-2 PCR
potvrzením o očkování nebo potvrzením o pozitivním testu (tj. účastník prodělal onemocnění
COVID 19 v posledních 180 dnech a zároveň u něj uplynula doba izolace)

