POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
2. ROČNÍKU ZÁVODU MĚSTECKÁ DESÍTKA
Každý závodník, který se přihlásí na závod Městecká desítka se zavazuje,
že bude dodržovat následující pravidla a ctít zásady FAIR PLAY.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Každý účastník prohlašuje, že se závodu Městecká desítka účastní dobrovolně.
Účast v závodě je na vlastní riziko. Pořadatel akce není zodpovědný za jakoukoliv újmu
na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě
nebo jen jeho sledováním.
Každý účastník si je vědom svých fyzických schopností a úrovně připravenosti na samotný
závod.
Každý účastník závodu je povinen mít uzavřené veřejné zdravotní pojištění platné pro ČR.
Závodu Městecká desítka se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
Každý účastník si je vědom rizik, spojených s účastí na takovém závodu.
Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla
tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
Cena registračního poplatku je konečná a nevratná.
Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší.
Za mimořádných podmínek (extrémní počasí) má pořadatel právo posunout start závodu,
nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu v programu.
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PRAVIDLA ZÁVODU
•
•
•
•
•
•
•
•

Účastníci mladší 18-ti let se mohou hlavních závodů zúčastnit POUZE s písemným
souhlasem odpovědného zástupce, který odevzdá při převzetí startovního balíčku.
Každý účastník je povinen se řídit pokyny pořadatelů, rozhodčích a dobrovolníků.
Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky
a jakkoliv zkracovat závodní trať.
Jakékoliv porušení pravidel vede k diskvalifikaci ze závodu bez nároku na náhradu škody.
Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem nebo čipem. Startovní číslo a čip
jsou nepřenosné.
Závodníci se řídí zasády chování FAIR PLAY.
V celém areálu platí přísný zákaz kouření.

VÝDEJ STARTOVNÍCH BALÍČKŮ
•

Výdej startovních balíčků začíná v 8:30 ve stanu REGISTRACE.

•

Výdej balíčků bude rozdělen podle závodů (1 km, 5 km a 10 km).

•

Balíček bude vydán až po doložení totožnosti účastníka.

•

Startovní balíčky lze vyzvednout i za někoho jiného. V takovém případě je potřeba mít kopii
dokladu totožnosti dotyčného (je možné i elektronicky).

•

Účastníci mladší 18 let musí mít u sebe podepsaný souhlas od zákonného zástupce.

•

Závodu na 5 a 10 km se mohou zúčastnit pouze osoby starší 15 let.

•

Registrace do závodu „PRO NEJMENŠÍ“ bude probíhat vedle stanu REGISTRACE.

•

Do závodu „PRO NEJMENŠÍ“ se mohou přihlásit jen děti v doprovodu zákonného zástupce
a pouze děti narozené v roce 2016 a mladší.
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Harmonogram závodu
8:30

- začátek výdeje startovních balíčků
- registrace na místě
- registrace běhu pro nejmenší (zdarma)

9:30

- start běhu pro nejmenší

9:50

- start dětského závodu na 1 km

10:00 - konec registrace na místě
10:15 - vyhlášení dětského závodu na 1 km
10:30 - konec výdeje startovních balíčků
10:45 - hromadná rozcvička
11:00 - start závodů na 5 km a 10 km
12:30 - vyhlášení vítězů na 5 a 10 km
13:30 - konec akce
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MAPA ZÁVODU
5 KM / 10 KM

• 4 km

• 1 km
• 3 km
• 2 km

MAPA ZÁVODU
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ČASOMÍRA - START/CÍL

ZÁZEMÍ AKCE
•

K dispozici budou dámské i pánské šatny, které jsou v budově ZŠ Městec Králové.

•

Pro účastníky běhu je po celou dobu připravena úschovna, kde si mohou odložit své
věci. Na akci však nedoporučujeme si brát cennosti a jiné drahé věci. Úschovna bude
umístěna v budově ZŠ Městec Králové. Úschovna není trezor.

•

V areálu jsou k dispozici toalety s umývárnou.
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Parkování
Samotný závod přinese několik dopravních omezení a úplnou uzavírku centra, odkud se bude
startovat. Doporučujeme proto vyrazit v den závodu dříve a zaparkovat v přilehlých ulicích
města, po kterých nepovede závod.

Doporučená místa k parkování:
- parkoviště v ulici 5. května
- parkoviště u Penny marketu
- parkoviště u COOP Duha
- parkoviště před ZŠ Městec Králové - ulice Přemysla Otakara II.
- parkoviště u vlakového nádraží (cca 400 m od startu)
- podélné parkování v ulici Žižkova
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