Propozice – Závod v běžeckém lyžování
Závody v lyžařských areálech v rámci Olympijského festivalu Ostrava 2018
1.

Pořadatel
Český olympijský výbor
Ski Mosty – oddíl běžeckého lyžování
Ski areál Mosty u Jablunkova

2.

Termín a místo konání závodu
2.1. 17. -18. 2. 2018 Ski areál Mosty u Jablunkova
 běžecký areál (na levé straně od sjezdových tratí)

3.

Charakteristika a časový harmonogram závodu
3.1. Závod se uskuteční v rámci programu Olympijského festivalu v běžeckém areálu Mosty u Jablunkova.
3.2. Závod je určen zájemcům z řad veřejnosti na základě registrace prostřednictvím rezervačního systému
nebo přihlášením na místě v den závodu.
3.3. Závod se uskuteční jako závod jednotlivců s intervalovým startem ve volné technice běhu, ročníky 2008
a mladší mohou soutěžit v klasické technice běhu.
3.4. Čas závodu: sobota 13:00-15:00, neděle 9:00-11:00. Startovat se bude v intervalech 60 vteřin podle
pořadí příchodu na start bez zřetele na posloupnost startovních čísel.
3.5. Trať: okruh o délce 600m. Počet okruhů bude stanoven dle věkových kategorií (bude stanoveno na
místě, maximálně 3 okruhy)
3.6. Limit účastníků je stanoven na 90 osob každý den.
3.7. Čas bude měřen ručně pomocí elektronických hodin.
3.8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu času konání závodu a změnu trasy či úpravu její délky.

4.

Registrace, rezervace a přihlášení do programu
4.1. Registrace do závodů je možná:
4.1.1. Přes rezervační systém na webových stránkách www.olympijskyfestival.cz od 1. 2. 2018.
Rezervace do závodu je uzavřená den před započetím závodu.
4.1.2. Rezervace do závodu je zpoplatněna částkou 50 Kč.
4.1.3. V den konání závodu je možno se přihlásit do jednotlivých závodů nejpozději 60 minut před
zahájením daného závodu. Na místě bude jasně označen prostor pro registraci.

5.

Podmínky účasti v programu, prezentace
5.1. Programu se může zúčastnit každá fyzická osoba (dále „účastník"), která je řádně přihlášena
(prostřednictvím webových stránek www.olympijskyfestival.cz) nebo v den konání v místě závodu.
5.2. Účastník je dále povinen se před startem závodu prezentovat v prostoru tomu určeném. Při prezentaci
je povinen podepsat Prohlášení účastníka závodu (závodníka) – viz bod 5.4. a dále vyzvednout si
startovní číslo – viz bod 5.6.
5.3. Prezentace bude zpřístupněna v den konání závodu.

5.4. Každý účastník je povinen před vlastním zahájením závodu stvrdit svým vlastnoručním podpisem, že se
závodu účastní na vlastní riziko, a že jsou mu patrná všechna bezpečnostní a zdravotní rizika či omezení
vznikající účastí v daném závodě.
5.5. Pokud je účastník mladší 18 let, tento podpis předkládá zákonný zástupce tohoto účastníka závodu.
5.5.1. Zároveň je zákonný zástupce povinen být přítomen tomuto závodu.
5.6. Účastník obdrží oproti vratné záloze (200,-Kč) startovní číslo, které je povinen nejpozději do 30 minut
po ukončení závodu odevzdat v prostoru registrace, poté mu bude vratná záloha navrácena.
6.

Hodnocení sportovních výkonů a kategorie startujících
6.1. Hodnocení pořadí proběhne na základě dosažených výsledných časů. Účastníci absolvují trať dle věkové
kategorie.
6.2. Účastníkovi je povolen pouze jeden start.
6.3. Kategorie startujících
6.3.1. Chlapci/dívky (2008 a mladší)
6.3.2. Chlapci/dívky (2005-2007)
6.3.3. Chlapci/dívky (2002-2004)
6.3.4. Chlapci/dívky (1999-2001)
6.3.5. Dospělí muži, ženy
6.3.6. Masters muži, ženy (1967 a starší)
6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo uspořádat současně závod i pro jiné věkové kategorie.

7.

Výhra
7.1. Vyhlášení jednotlivých disciplín proběhne cca 30 minut po ukončení závodu v prostoru stupňů vítězů.
7.1.1. V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2., a 3. místo, závěrečné umístění všech závodníků bude
k nahlédnutí na webových stránkách www.olympijskyfestival.cz
7.1.2. Odměny vyhlášeným budou předány při slavnostním ceremoniálu, později tuto výhru nelze
nárokovat.
7.1.3. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v
hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
7.1.4. Výhru může převzít zákonný zástupce závodníka

8.

Další podmínky
8.1. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí, že došlo ke spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla
danému účastníkovi k získání výhry nebo bude mít oprávněné podezření, že k takovému jednání mohlo
dojít, případně že došlo k jednání, které není fair play.
8.2. Soutěže se mohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora
a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, i osoby jim blízké.
8.3. Reklamovat závady na výhře není možné.
8.4. Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami
soutěže a zavazuje se je dodržovat.
8.5. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu
jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho
uveřejnění na internetových stránkách www.olympijskyfestival.cz
8.6. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím
tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

