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PRAVIDLA BĚŽECKÉHO ZÁVODU 

 

Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu 
prohlašuje, že: 

 

1. disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplíně a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky 
způsobilý se této disciplíny zúčastnit. Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem 
individuální lékařskou prohlídku, zejména tehdy, kdy si je vědom zdravotních obtíží, které by mu při těchto 
aktivitách mohly způsobit újmu na zdraví (např. závažná nemoc či onemocnění). Každý účastník je povinen mít 
uzavřeno veřejné zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo 
hospitalizaci. 

2. je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo 
startu, cíle (Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti), avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav 
tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo jinými zvláštnostmi. Pokud bude 
třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na 
vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu! 

3. je si vědom důsledků spojených se svou účastí v soutěži a startuje v tomto závodě výhradně na vlastní 
nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé 
sportovní akce, zejména účastník není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné 
nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu.  

4. bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, 
pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení. 

5. byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, 
a dalších podmínek soutěže (pokyny a pravidla závodu jsou veřejně ke stažení na www.slovackeleto.cz). 

6. souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou 
audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy 
anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí 
osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a 
to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu. 

7. v případě startu nezletilé osoby (do 18 let) musí pořadatel obdržet potvrzení zákonného zástupce, že může 
startovat v závodu, je zdravotně způsobilá daná osoba a souhlasí s pravidly závody. 

8. zvýhodněné startovné je podmíněno registrací a platbou do 30.4.2018. Bezplatné zrušení registrace je možné 
nejpozději 1 týden před uzavřením registrací. Startovné je poté nevratné. Možnost předání zaplacené registrace 
na jiného závodníka po předchozí písemné dohodě. Na místě není možná přeregistrace. 

 

 

  



 

                     

POKYNY PRO REGISTROVANÉ BĚŽCE 

 

Vyzvednutí startovního balíčku (registrovaní běžci) + nové registrace 

Termín:   30.6.2018 od 14:00 do 16:30 

Místo:   Masarykovo nám. (před budovou knihkupectví Portal) 

Co potřebuji:   průkaz totožnosti (jméno + příjmení) 

mladší 18 let :   předloží předem vyplněný formulář Souhlas zákonného zástupce nebo spolu se zákonným 
zástupcem vyplní formulář na místě registrace  

dětský běh:   děti s rodiči přijdou rovnou bez registrace na Masarykovo náměstí (15:45 - 16:00) 

 

Start 

dětský běh (550 m)   16:00 

Žhavá “21” (21,97 km)      17:00 

Žhavá “5” a “10” (5,3 km, 9,9 km)  17:15 

Limit pro dokončení (5 km, 10 km):  1 hodinu 30 minut 

Limit pro dokončení (21 km):   3 hodiny 

 

Šatny, sprchy, WC - pro běžce  

šatna slouží pouze k převlečení, úschovna je na jiném místě 

Místo:    budova Klubu Kultury (boční vchod od školy UNESCO) 

Otevírací doba:    15:30 - 20:15  

Co potřebuji:   předložit startovní číslo 

veřejné WC:    ulice Hradební (cca 300 m od startu), mobilní WC v okolí Masarykova náměstí 

 

Úschovna věcí 

Místo:   Masarykovo nám. (před budovou knihkupectví Portal) 

Otevírací doba:   15:30 – 16:45/ 17:30 - 20:15 

Co potřebuji:   předložit startovní číslo 

 

Měřící čip 

Kde ho najdu:   ve startovním balíčku 

Kam s ním:    připevním si na nohu kolem kotníku 

Kdy a kde odevzdat:  pořadatelské službě po doběhu do cíle 

Když ho ztratím:   bude mi naúčtován poplatek ve výši 500 Kč 

 



 

                     

Startovní číslo 

Kde ho najdu:   ve startovním balíčku spolu se spínacími špendlíky 

Kam s ním:   připevním si viditelně na hrudník, na jiném místě to není přípustné 

Kdy a kde odevzdat: startovní číslo zůstává, dám si ho doma na nástěnku ☺ 

 

Občerstvovací stanice na trati - pouze pro Žhavou “10” a “21” 

Při zvýšené teplotě vzduchu nepodceňujte pitný režim, předcházíte tak kolapsům na trati 

Kde:   I. občerstvovací stanice - soutok řek - 5,4 km - voda, iontový nápoj 

  II. občerstvovací stanice - jezera Ostr. Nová Ves - 11 km - voda, iontový nápoj, ovoce 

  II. občerstvovací stanice - Kunovice - 16,5 km - voda, iontový nápoj 

v cíli – pro všechny běžce voda, ovoce 

 

Kelímky odhazuji vždy co nejdříve po opuštění stanice a pokud možno v blízkosti trati.  

Ulehčím organizátorům úklid, jupííí! 

 

Trasy 
 
Kudy poběžím:    pěší zónou, po silnicích, chodnících, lesních cestách a cyklostezkách 

Co si dám na nohy:   silniční obuv (při dešti klidně kombinaci silnice/terén) 

Orientovat se budu podle:  černých šipek na žlutém podkladu (na stromech, značkách) 

žlutých fáborek 

 

Závod se běží za plného provozu BEZ OMEZENÍ – na trase budou přítomni pořadatelé kvůli zvýšení bezpečnosti  

Žádáme běžce, aby dodržovali pravidla silničního provozu a dbali zvýšené opatrnosti, neohrožovali jiné chodce, 
cyklisty a při přeběhu silnice na přechodu dávali pozor!  

Je zakázáno běžce doprovázet na kole, a to z bezpečnostních důvodů všech běžců!  

  

 

INTERAKTIVNÍ MAPA BĚHU:    https://www.slovackeleto.cz/mapabehu/ 

Co v ní najdu:  trasy, kritická místa (věnujte pozornost!), orientační body, rozdělení a spojení tras, občerstvení 

 

Parkování 

Kde:    veřejné parkoviště v centru města (po - pá 6:00 - 18:00/ sobota 6:00 - 12:00) 

Za kolik:    sobota od 12:00 - ZDARMA; ostatní časy poplatek 20 Kč/den, 10 Kč/hod.  

  

https://www.slovackeleto.cz/mapabehu/


 

                     

Zranění a drobná poranění 

Co když se zraním:    požádám o pomoc nejbližšího pořadatele v reflexní vestě 

vyčkám na pořadatele na kole 

Co když se zraní jiný běžec:  informuji nejbližšího pořadatele v reflexní vestě 

Vážná zranění, jiný zdravotní problém:  zůstávám na místě, poskytuji první pomoc, volám záchranku, čekám na 
pořadatele na kole popř. oslovuji kolemjdoucí… 

 

Výsledky a vyhlášení vítězů 

Když budu velmi rychlý:   dostanu extra medaili a balíček s odměnou 

Když budu pomalejší:   dostanu v cíli pamětní medaili  

Kdy:     20:00 

Kde:    Masarykovo náměstí - pódium 

Vyhlašované kategorie:  Žhavá “5” – kategorie ženy, muži (1. – 3. místo) 

Žhavá “10” – kategorie ženy, muži (1. – 3. místo) 

Žhavá “21”  – kategorie ženy, muži (1. – 3. místo) 

 

Doprovodný program 

Kde a za kolik:    Masarykovo náměstí, vstupné ZDARMA (kromě prémiové zóny před pódiem) 

Co bude hrát:    19:00 skupina Like-it 

21:00  Reflexy 

22:30  Sekec  

 

 

Celý program Slováckého léta najdete na www.slovackeleto.cz. 

 

Oslavte s námi začátek letních prázdnin! 

 

Těšíme se na Vás! 

  



 

                     

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

ÚČASTNÍKA DO 18 LET 

 
 

Já, níže podepsaná/ý ___________________________ , datum narození: _______________ ,  

 
bytem ______________________________________________________________________ 

 
jakožto zákonný zástupce ("Zákonný zástupce") 

 

 

nezletilé/ho ___________________________________ , datum narození: ________________,  

 
bytem ________________________________________________________________("Dítě"),  

 

 

tímto uděluji bezpodmínečný souhlas 

 

s účastí Dítěte na akci "Slovácké léto – běžecký závod" ("Akce“), pořádané spolkem Staroměští šohajíci, spolek, se sídlem Klukova 830, 

686 03 Staré Město, IČO 22739050, zapsanou v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou L 13174 ("Spolek“), za podmínek 
dostupných na webových stránkách www.slovackeleto.cz. 
 

Zákonný zástupce prohlašuje: 

 
• že se seznámil s podmínkami a pravidly Akce 

• těmto podmínkám rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí a s těmito podmínkami seznámil i Dítě 

• že si je vědom toho a souhlasí s tím, že Spolek je oprávněna měnit podmínky Akce, jakož i její pravidla, a to zejména s ohledem 
na bezpečnostní a organizační aspekty Akce. Veškeré změny podmínek Akce či jejích pravidel budou zveřejněny na 
internetových stránkách www.slovackeleto.cz 

• že Dítě poučil o pravidlech bezpečného chování v průběhu Akce. 

 
Zákonný zástupce bere na vědomí: 

 
• že předmětem Akce je činnost spočívající v chůzi a/nebo běhu v místě konání Akce a prohlašuje, že si není vědom žádných 

zdravotních či jiných důvodů, které by Dítěti bránily se Akce účastnit.  

 
Zákonný zástupce souhlasí: 

 
• s použitím obrazových i zvukových záznamů a podobizny Dítěte pořízených v průběhu Akce k propagaci Spolku nebo k 

propagaci partnerů Spolku, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.  

 

V __________________ dne _____________  

 
____________________________________  

            Podpis Zákonný zástupce Dítěte 

 


