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PODMÍNKY ZÁVODU 

Závodu se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba. Ta je povinna zhodnotit svůj zdravotní stav, duševní schopnosti a 
fyzické schopnosti ve vztahu k náročnosti závodu. Podmínkou účasti je dovršený věk 15 let, dosažený před závodem. 
Požadujeme, aby s ohledem na náročnost závodu u účastníků mladších než dovršených 18 let byl dán SOUHLAS 
ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. Podepsaný souhlas odevzdává účastník při registraci na místě konání závodu. Pokud se tak 
nestane, závodu se nebude moci zúčastnit. Pokud je účastníkovi méně, jak 15 let a budou pro něj vypsané kategorie, 
může se zúčastnit pouze závodů HOVORČOVICKÁ PĚSTIČKA. Zde také platí pravidlo o souhlasu zákonného zástupce.  

1) Každý závodník je před závodem povinen odevzdat PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA HOVORČOVICKÉ PĚSTI. Závodník 
nesmí nastoupit na závod, pokud tento podepsaný tiskopis neodevzdal. 

2) Pokud se účastník přihlásí do závodu přes https://hovorcovickapest.cz/  musí provést platbu do 5 dnů od registrace 
na účet organizátora, jinak dojde ke zrušení registrace. 

3) Startovné se z administrativních důvodů nevrací, lze ho ale poukázat, jako platbu pro jiného účastníka tak, že 
pořadateli dojde sdělení, aby startovní číslo bylo přepsáno na jinou osobu. Zároveň nový účastník musí zaslat 
prohlášení, že byl seznámen PODMÍNKAMI ZÁVODU. 

4) Účastník závodu svojí účastí zároveň potvrzuje, že jeho účast je na jeho osobní odpovědnost, že se závodu zúčastní 
po zvážení všech rizik, že si je jich dobře vědom, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, když v průběhu akce 
dojde k poškození jeho (účastníkových) věcí, oblečení a výstroje i zdraví. Účastník závodu bude mít možnost si na své 
riziko odložit věci na vymezené místo, ale nevzniká tím žádný právní vztah mezi pořadatelem a účastníkem. Doporučuje 
se, aby si účastník své věci odložil u jiné osoby, která se neúčastní závodu. 

5) Účastník nesmí na start pod vlivem alkoholu či jiných látek, které by ovlivňovaly jeho fyzickou nebo psychickou 
způsobilost. Při zjištění tohoto si pořadatel vymiňuje pravomoc takového účastníka na místě diskvalifikovat a ze závodu 
vyloučit. 

6) Každý závodník je povinen se před závodem seznámit s PODMÍNKAMI ZÁVODU. Pokud závodník pravidlům 
nerozumí, je jeho zodpovědností zeptat se Organizátora před startem nebo před překonáním překážky.  

7) Veškeré ústní nebo písemné instrukce poskytnuté před závodem (email, FB, ústně od dobrovolníků, rozhodčích, 
organizátorů) a Propozice závodů mají právo platnosti před PODMÍNKAMI ZÁVODU.  

8) Každý závodník je povinen dodržovat veškeré organizační a technické zabezpečení, dbát pokynů a instrukcí 
Organizátora, dodržovat osobní disciplínu a dodržovat zásady obecné sportovní morálky a bezpečnosti za účelem 
předcházení rizik vedoucích k poranění či ohrožení zdraví a života jak vlastního, tak ostatních závodníků. V případě 
porušení jakýchkoliv podmínek specifikovaných těmito Podmínkami závodu, může být závodník ze závodu 
diskvalifikován bez nároku jakýchkoliv náhrad a satisfakcí.  

9) Závodník bere mimo jiné na vědomí, že na trase závodu budou Organizátorem umístěny různé překážky a 
instrumenty a to vše za účelem naplnění smyslu a účelu závodu. Tyto překážky budou závodníkovi neznámé a v 
okamžiku jejich překonávání je tak povinen dbát pokynů organizátora při jejich zdolávání a překonávání v rámci své 
vlastní bezpečnosti, ale rovněž i bezpečnosti ostatních závodníků, neboť některé z umístěných překážek se bude v daný 
okamžik účastnit eventuálně i vícero závodníků. Za tímto účelem je tak závodník povinen dbát jak vlastní bezpečnosti 
tak právě i bezpečnosti ostatních závodníků. V případě porušení tohoto ustanovení může být závodník bez dalších 
nároků s okamžitou platností ze závodu vyloučen s povinností plné náhrady tímto způsobené škody či nemajetkové 
újmy.  

10) Závodník je povinen vyvarovat se jakéhokoliv, byť i jen neúmyslného, poškozování překážek tratě pod sankcí plné 
náhrady takto způsobené škody Organizátora akce.  

11) Organizátor závodu je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování PODMÍNEK ZÁVODU a pro případ, že shledá 
porušení, učinit potřebné kroky vedoucí k nápravě, případně závodníka diskvalifikovat. Z účasti na závodu je oprávněn 
Organizátor vyřadit závodníka, který nesplnil jakoukoliv podmínku účasti v závodu dle těchto Podmínek závodu, a to i 
pokud toto nesplnění podmínek vyjde najevo až dodatečně v průběhu závodu.  

http://prekazkac.cz/
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12) Organizátor závodu si těmito Podmínkami závodu vyhrazuje právo z akce kdykoliv vyřadit závodníka, který se bude 
v rámci závodu vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude jakkoliv napadat dobré 
obchodní jméno Organizátora závodu, jeho obchodních partnerů, nebo jinak narušovat hladký a nerušený průběh 
závodu.  

13) Podmínky závodu nejsou konečné a Organizátor závodu je oprávněn kdykoliv Podmínky závodu až do okamžiku 
dne konání závodu měnit, specifikovat, průběžně aktualizovat, upravovat a doplňovat.  

14) Každý závodník je povinen uvádět v registračním formuláři úplné a pravdivé údaje. 

15) Změny v registraci je možné dělat min. 1 hod před startem, ne po doběhnutí.  

16) Závodníci běží v různých startovních vlnách, v 5 minutových intervalech. 

17) Závodník musí běžet ve vlně, ve které je zaregistrovaný. Časy všech vln se výjimečně mohou posunout, záleží od 
počasí, organizace a počtu přihlášených závodníků.  

18) Závodník bude označený startovacím číslem a páskem, je zodpovědný za viditelnost čísla až do konce závodu. 
Závodník bude mít potvrzený finální čas až po odsouhlasení Organizátora závodu.  

19) Muži musí používat pouze mužskou variantu překážky.  

20) Je zakázané na trase používat turistické, trekkingové a lyžařské hole, hroty na podrážkách obuvi, protismykové 
pomůcky na boty a podrážku atd.  

21) Podvádění jakýmkoliv způsobem má za následek okamžitou diskvalifikaci. Za podvádění se považuje následující:  

 
a) Nedodržování stanovené trasy a používání zkratek. Zůstat na trase je zodpovědností závodníka. Někdy    
může být složité zorientovat se v terénu a nepomůže ani nejlepší značení. Rychlá a správná orientace je 
součástí tohoto sportu. Závodník, který úmyslně nebo neúmyslně odbočí z trasy a není schopný se vrátit zpět 
na cestu do bodu, kde z trasy odbočil, bude diskvalifikovaný. V některých případech, které jsou způsobeny 
např. počasím, sníženou viditelností nebo nesprávnými pokyny Organizátorů, mohou být tato nařízení 
individuálně posouzena.  

b) Úmyslná změna trasy závodu nebo jejího značení.  

c) Vynechání překážek  

d) Vykonání neúplného trestu. Závodník musí respektovat pokyny dobrovolníků na překážce.  

e) Zahození a nechání části oděvu nebo výstroje na trase. Každou součást oděvu a výstroje, se kterou závodník 
vystartoval, musí mít u sebe při překonávání každé překážky a nesmí nic nechat na trase (tím je myšlen i 
camelbag, vlajky, ozdoby, masky…). 

f) Každý závodník, který odhodí odpadky (mimo občerstvovacích stanic a překážek) bude diskvalifikovaný.  

g) Přijmutí cizí pomoci zvenčí. Závodníci nesmí přijmout výstroj, oblečení, obuv, nápoje, vodu, jídlo na trase, 
pokud tak není učiněno od Organizátorů. Neexistuje žádný trest za komunikaci s lékařským personálem.  

h) Testování překážky. Zkoušení překážky před oficiálním zahájením závodu může být důvodem pro 
diskvalifikaci. Výjimku z tohoto pravidla tvoří překážky umístěné v centrálním areálu, které budou otevřeny 
pro veřejnost.  

ch) Nezdolání celé vytyčené trasy závodu a vynechání jednotlivých překážek, případně nesplnění trestu. Pokud 
závodník už nemůže v závodě pokračovat na jakémkoliv úseku trati z důvodu fyzického nebo psychického 
vyčerpání, může sám odstoupit ze závodu a toto nahlásit nejbližšímu dobrovolníkovi na překážce.  

22) Veškeré protesty závodníků, ohledně výsledků, nedodržování pravidel, trasy nebo stížností na chování a počínání 
jiných závodníků, je možné podat nejpozději 1 hodinu před vyhlášením výsledků. Protesty se podávají ústně přímo 
Organizátorovi závodu.  

23) Každý závodník je povinen chovat se sportovně po celou dobu závodu. Nesportovní chování je důvodem 
diskvalifikace. Za nesportovní chování se považuje: 
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a) hádání se – závodník se nesmí hádat s Organizátorem, rozhodčím, dobrovolníkem na překážce. Jejich 
rozhodnutí musí respektovat. Pokud má pocit, že byl nespravedlivě hodnocen, má právo podat po doběhnutí 
do cíle protest.  

b) pomalý závodník – ten musí rychlejším závodníkům umožnit jej předběhnout. Záměrné bránění rychlejším 
závodníkům v předbíhání je klasifikované jako „Nesportovní chování“  

c) znečišťování trati - každý, kdo odhodí odpadky po trase bude diskvalifikovaný. Odpadky mohou být odložené 
na každé překážce u dobrovolníků.  

d) zdraví a bezpečnost – pokud je závodník svědkem nehody nebo zranění, které si vyžaduje neodkladnou 
lékařskou pomoc, nemůže pokračovat dál v závodě bez toho, dokud se nedostaví někdo z Organizátorů nebo 
zdravotní personál. Neposkytnutí pomoci závodníkovi v nouzi je považováno za „Nesportovní chování“. Od 
každého závodníka se očekává, že bude používat svůj nejlepší úsudek v ohledu na vážnost zranění a rozhodne 
se zůstat nápomocen dané osobě nebo poběží na nejbližší překážku zavolat pomoc. Závodník musí pochopit, 
že svým rozhodnutím pomoci zraněnému závodníkovi riskuje ohrožení svého časového výsledku. Závodník 
musí vědět, že v takovém případě je možná (nikoliv zaručená) dodatečná časová kompenzace ztráty času.  

24) Vyhlašování vítězů se musí každý oceňovaný závodník zúčastnit osobně a ve výherním tričku. Těm, kteří se 
nezúčastní vyhlašování, ceny propadnou.  

25) V případě velmi nepříznivého počasí, jiných přírodních katastrof nebo z jiných organizačních a technických důvodů 
si Organizátor závodu vyhrazuje právo změnit nebo upravit část nebo celý úsek trasy, včetně překážek. V krajních 
případech je možné zrušit i celý závod z důvodu zdraví a bezpečnosti závodníků, diváků a Organizátorů. Pokud budou 
závodníci požádáni ukončit závod z výše uvedených důvodů, musí tak učinit neprodleně. 

26) Fotografie a videa pořízená během závodu má organizátor právo použít bez nároků na honorář autorovi dané fotky 
či videa. Fotografie a videa mohou být použita k propagaci závodu, účastník svou účastí souhlasí s tímto ustanovením. 

 


