HEIPARK DUATLON – 25. 4. 2020
Pravidla závodu
Registrace a startovné
Potvrzením registrace k závodu a úhradou startovného vyjadřuje účastník závodu souhlas
s pravidly stanovenými organizátorem závodu.
Nastoupit ke startu závodu jsou oprávněni pouze účastníci s řádnou registrací a včas
uhrazeným startovným.
Účastník závodu je povinen se dostavit na závodiště minimálně 1 hodinu před začátkem startu,
provést řádnou registraci na místě, doložit podepsaný dokument „Souhlas s účastí na
duatlonovém závodu HEIPARK DUATLON 2020“, osoby mladistvé od 15 let do 18
let navíc „Souhlas zákonného zástupce s účastí na duatlonovém závodu HEIPARK DUATLON
2020“, legitimovat se občanským průkazem a vyzvednout startovní balíček. Děti mladší 15 let
musí doložit podepsaný „Souhlas s účastí na dětském duatlonovém závodu MINI HEIPARK
DUATLON 2020“.
Účastníci závodu ve věku 15-18 let mohou startovat pouze po odevzdání písemného souhlasu
zákonného zástupce organizátorovi závodu, a to zároveň s registrací v den závodu.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí! Uvědomuje si riziko zničení materiálu
i možného zranění při závodě! Pořadatel nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou úhonu
vzniklou v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník
svým podpisem dokumentu „Souhlas s účastí na duatlonovém závodu HEIPARK DUATLON
2020“.
Startovné se z administrativních a organizačních důvodů nevrací. Pokud se z nějakého důvodu
nemůže účastník závodu účastnit, lze převést startovní číslo na náhradníka, což je potřeba
nahlásit pořadateli závodu na e-mail info@aktivitytour.cz nejpozději do 24. 4. 2020. Pro
náhradníka platí stejná pravidla jako pro prvotního plátce.

Účast jednotlivců ve věkových kategoriích
Účastník se do závodu musí registrovat podle věkové kategorie, do které spadá, přičemž
rozhodující je rok narození.
Hlavní závod na 2,5 + 15 + 2,5 km se skládá z následujících kategorií:
•
•
•

Muži A: 19 – 39 let (2001 – 1981)
Muži B: 40 – 49 let (1980 – 1971)
Muži C: 50 a starší (1970 a starší)

•
•
•
•

Ženy A: 19 – 39 let (2001 – 1981)
Ženy B: 40 a starší let (1980 a starší)
Junioři: 15 – 18 let (2005 – 2002)
Juniorky: 15 – 18 let (2005 – 2002)

Dětský závod se skládá z následujících kategorií:
•
•
•
•

Děti 1: 4 roky a mladší (20016 a ml.) – 200 m (běh + kolo nebo odrážedlo + běh)
Děti 2: 5 – 7 let (2015 – 2013) – 400 m (100 m běh + 200 m kolo + 100 m běh)
Děti 3: 8 – 11 let (2012 – 2009) – 1,4 km (0,2 km běh + 1 km kolo + 0,2 km běh)
Děti 4: 12 – 14 let (2008 – 2006) – 3 km (0,5 km běh + 2 km kolo + 0,5 km běh)

Pohyb závodníků po trati
Start závodu HEIPARK DUATLON 2020 se uskuteční v jedné vlně pravděpodobně v 10:00 hod.
Start MINI HEIPARK DUATLONU 2020 se uskuteční od 12:00 dle věkových kategorií.
Každý účastník závodu poběží a pojede na kole s řádně připevněným čipem na těle a s viditelně
připevněným startovním číslem. To mu bude přiděleno při registraci. Po skončení závodu je
povinen odevzdat funkční a nepoškozený čip pořadateli.
Závodník se závodu účastní na MTB kole.
Každý účastník závodu se po celou dobu chová podle zásad fair-play, dbá na bezpečnost svou
i ostatních závodníků a doprovázejících osob.
Účastníci během celého závodu ctí pravidlo rychlejšího. Pomalejší závodníci uvolňují trať
rychlejším, nekřižují jim dráhu ani jinak neznemožňují pohyb vpřed.
Účastníkům je zakázáno absolvovat závod pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných
a návykových látek.
Doporučujeme závodníkům na den závodu zdravotní pojištění pro případ úrazu či poškození
jiné osoby!
Doporučujeme závodníkům pevnou obuv, sportovní oblečení, popřípadě oblečení s logem
týmů.
Účastník závodu, který závod z jakýchkoli důvodů předčasně ukončí, je povinen nahlásit tuto
skutečnost nejbližšímu rozhodčímu nebo organizátorovi.
Účastník závodu i jeho doprovod je povinen bezvýhradně dodržovat pokyny pořadatelů
a organizátorů před, během i po závodu.
Je zakázáno ničit přírodu, vyhazovat odpadky na jiná než vyhrazená místa!
Pro kvalifikaci závodníka je nezbytně nutné, aby absolvoval závod v celé délce.

Závodník nesmí přijmout pomoc od diváků.

Práva a odpovědnost organizátora
Organizátor nepřebírá odpovědnost za věci odložené mimo oficiální prostor úschovny
zavazadel.
Účastníci závodu jsou povinni se řídit pokyny organizátora.
Organizátor si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
Veškeré fotografie pořízené během závodu má právo pořadatel závodu použít bez nároku na
finanční odměnu autorovi fotografie /fotografií či videa/ videí.
Vítězové závodu HEIPARK DUATLON 2020 a závodu MINI HEIPARK DUATLON 2020 budou
vyhlášeni a odměněni odpoledne v den konání závodu.

