28.dubna 2018

Ultramaraton
Konopištì

12ti hodinový bìh okolo zámeckého rybníka na Konopišti
Ahoj bìžci!
Chtìli byste z jara poskoèit s pøípravou na dùležité závody v sezónì 2018 anebo jednoduše zjistit,
jak si na tom stojíte s vytrvalostí? V tom pøípadì Vás v sobotu 28. dubna 2018
rádi uvidíme na 12ti hodinovce v zámeckém parku Konopištì, v tìsném sousedství mìsta Benešov.

Propozice
• okruh v délce 2,64 km s pøevýšením 18 m; zpevnìná pøírodní cesta 2,04km; asfalt - 0,6km
• startujeme v sobotu 28. dubna 2018 v 6h, konèíme v 18h (Prezence bìžcù: 5:00 - 5:45)
• registrace pouze on-line na www.sport-base.cz
• èipové mìøení vaší rychlosti, vzdálenosti
• pro 100 až 200 bìžcù - dle zájmu ve 2 kategoriích - muži a ženy
• startovné 660 Kè; zahrnuto v cenì závodu teplé, studené nápoje i jídlo v celém prùbìhu
• úschovna uzavøených a oznaèených zavazadel po celou dobu závodu u tratì závodu
• parkování v parku pod hrází rybníku na domluveném parkovišti za 50 Kè po dobu
celého závodu
• pro zájemce o ubytování, pøed nebo po závodu, bude možné do vyprodání kapacity zajistit
v "Penzionu pod Bejkárnou" a v "Penzion u Bejkarny" (450Kè/noc/osoba - celková kapacita
penzionù je 40 lùžek) v Benešovì (cca 2km od místa startu). Tel.: 723 554 155,
heslo: jdu bìhat :-)
• závod je pro vytrvalce starší 15 let

OBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODU
1.0. Tento závod je vytrvalostní dálkovou bìžeckou sportovní akcí (dále také "závod"), která se vyznaèuje vysokou
fyzickou i psychickou obtížností a je urèena zejména pro trénované jedince, kteøí již mají zkušenost s jinými závody
o délce vìtší než 42km.
1.1. Závod je pro osoby (dále jen "závodník" nebo "úèastník") starší 15 let, závodník mladší 18 let musí být pøi
startovní prezenci v doprovodu zákonného zástupce nebo se individuálnì domluvit s hlavním organizátorem
(Lukáš Drobný) e-mailem min. týden pøed startem.
1.2. Trasa závodu je pøesnì stanovena a oznaèena poøadatelem a závodník je povinen držet se pouze této
vyznaèené tratì a zázemí urèeného k závodu.
2.0 Povinnosti Úèastníka
2.1. Úèastník je povinen poskytnout vždy první pomoc dalšímu zranìnému závodníkovi.
2.2. Do závodu mùže nastoupit pouze závodník, který je øádnì registrován na internetových stránkách závodu
(www.sport-base.cz), ve shodì se všemi pokyny poøadatele závodu.
2.3. Poøadatel závodu si vyhrazuje právo odmítnout registraci závodníka, žadatele o úèast v závodì,
a to v oprávnìných pøípadech i po øádné registraci.
2.4. Závodník smí nastoupit na start závodu, pouze pokud splòuje pravidla závodu, bez výhrad souhlasí s tìmito
úplnými obecnými pravidly závodu, pokud není pod vlivem omamných látek, lékù a jiných, sportovní výkon
znemožòujících èi výkon znesnadòujících látek a vlivù. Poøadatelsi vyhrazuje právo v takovém pøípadì neumožnit
øádný start závodníka vykazujícího evidentní znaky vlivu výše uvedených látek, a to bez náhrady.
2.5. Závodník smí nastoupit na start závodu pouze pokud mu není ke dni závodu známo žádné onemocnìním
nebo nemoc, která se u závodníka projeví a znemožòuje start na tomto závodu. Pokud je si vìdom své zdravotní
èi duševní indispozice vìdom, je povinen sdìlit tyto pravdivé informace hlavnímu organizátorovi závodu
(Lukáš Drobný) a pøítomnému zdravotníkovi.
3.0. Každý úèastník závodu deklaruje realizací vlastního startu svou úèast výhradnì na vlastní nebezpeèí, osobní
riziko a vlastní odpovìdnost. Poøadatel úèastí závodníka v závodu nepøebírá ani nenese odpovìdnost za jeho
zdraví a život nebo osobní majetek vnesený a nesený závodníkem v souvislosti s prùbìhem závodu (nejèastìji
sportovní výbava, gps, apod.) Jedinou výjimkou z tohoto ustanovení je uskladnìní vìcí poøadatelem na místì
k tomu vyhrazeném.
4.0. Pro závod je urèeno tzv. èipové mìøení, kdy prùbìžné a cílové výsledky budou on-line mìøeny èasomírou
„www.sport-base.cz“, a to pomocí kontaktních èipù. Èip je povinen úèastník mít v prùbìhu závodu stále pøi sobì.
5.0. Poøadatel mùže poskytnout možnost úschovy zavazadel pro závodníka. Úschova je pouze v prùbìhu závodu.
Do úschovy se berou pouze zavazadla do objemu 30 litrù s øádnì uzavøenými zipy. Žádné igelitky. Vlastní úschova
zavazadel probíhá na základì ústní smlouvy uèinìné mezi poøadatelem a úèastníkem, popøípadì doprovázené
dokladem totožnosti.
5.1. Úèastník bere na vìdomí, že poøadatel si vyhrazuje právo odmítnout úschovu zavazadla, zejména pokud
nebude zavazadlo uzavøeno, zjevnì poškozeno, zjevnì bude vykazovat obsah nesouvisející s urèením pro použití
v souvislosti se závodem a nebo pokud bude mít objem více než 30 litrù.
6.0. Registrace
Registrace do závodu probíhá výhradnì online, tj. na internetových stránkách www.sport-base.cz, v dalším se øídí
úèastník závodu pokyny sdìlenými na internetových stránkách www.sport-base.cz.
6.1. Registrace na místì NENÍ možná s ohledem na pøipravované množství stravy a nápojù.
6.2. Registrace bude uzavøena 48hodin pøes startem. Po tomto èase již nebude možná.
7.0. Startovné
7.1. Startovné je finanèním vyjádøením (v Kè) úhrnu ceny služeb poskytovaných poøadatelem úèastníkovi
v souvislosti se závodem, dle aktuálního výètu služeb zveøejòovaných vždy pro aktuální rok poøádání závodu.

Registrací a úhradou startovného vzniká mezi poøadatelem a úèastníkem právní vztah s právy a povinnostmi
uvedenými v tìchto Pravidlech závodu a také na právních pøedpisech, zejména Obèanském zákoníku v platném znìní.
7.2. Startovné obsahuje zejména: službu registrace a èipového kontrolního mìøení, zázemí, celodenní stravu
a nápoje v místì zázemí, zabezpeèení tratì závodu. Zabezpeèení lékaøe v prùbìhu závodu a další.
7.3. Již zaplacené startovné se nevrací, ale jde pøevést do 48h pøed startem závodu na jiného závodníka, který
splòuje všechny uvedené pøedpoklady pro absolvování tohoto závodu. Po této lhùtì èástka startovného v pøípadì
neúèasti registrovaného úèastníka propadá ve prospìch poøadatele.
7.4. Pøevod startovného na jinou úèastnickou osobu je možné na internetových stránkách provozovatele
registraèního systému www.sport-base.cz.
8.0. Oficiální jazyk pro registraci, prezenci i prezentaci závodu je èeština.
9.0. Pokud z tohoto závodu bude finanèní nadbytek, tak se poøadatel závodu zavazuje, tento nadbytek vìnovat
na další rozvoj sportu v dané oblasti.
Poøadatel závodu
BENEŠOV ŽIJE SPORTEM, spolek; sídlo: K Pazdernì 2028, 256 01 BN; IÈO: 02731975
Organizátor závodu
Lukáš Drobný, e-mail: lukas.drobny@seznam.cz, tel.: 605 256 030 po-pá/8h-16h

