SLAPECKÝ TRIATLON O PUTOVNÍ KOVÁŘKU
pravidla závodu

1.

Každý účastník je povinen seznámit se s pravidly závodu.

2. Prezentace - každý závodník (zákonný zástupce) odevzdá vyplněnou přihlášku, zaplatí
startovné (děti a mládež do do 20-ti let 30,- Kč, dospělí 60,- Kč) a obdrží startovní číslo,
které bude mít připevněno během části cyklistické a běžecké a v cíli závodu ho odevzdá
pořadateli. Startovné bude použito na krytí nákladů závodu, strojní upravování běžkařských
stop a související náklady.

3. Závod - po prezentaci (nejpozději na vyzvání pořadatele) se závodník na svém kole přesune
1,7 km po trase vyznačené oranžovými fáborky a šipkami na start závodu, k hrázi Slupského
rybníka. Zde odloží kolo na vyznačené místo, po absolvování plaveckého úseku si připevní
startovní číslo, odvede kolo za startovní čáru (kde nejdříve nasedne) a absolvuje část
cyklistickou s mezicílem u Hasičárny v Moravči (možnost převléknutí, přezutí), kde odstartuje
závěrečnou běžeckou část (okruh) s cílem tamtéž.

4. Všichni závodníci musí mít v cyklistickém úseku závodu na hlavě nasazenu cyklistickou
přilbu.

5. Závod probíhá bez omezení silničního provozu, jeho účastníci jsou povinni řídit se
pravidly silničního provozu na pozemních komunikacích, která jsou upravena zákonem
č. 361/2000 Sb.
(Na silnici se cyklisté pohybují vpravo, běžci vlevo.)

6. Každý se zúčastňuje závodu na vlastní nebezpečí, je plně odpovědný za svůj zdravotní stav
a případné potíže na trati si musí vyřešit vlastními silami a prostředky.

7. Jakékoliv případné pojištění si závodník sjednává sám na své náklady.
8. Závodník dodržuje trasu závodu, která je vyznačena fáborky a cedulkami s šipkami,
nezkracuje si ji.

9. Závodník si může na vlastní zodpovědnost (se souhlasem zákonných zástupců u nezletilých)
vybrat delší trať (jiné kategorie než do které náleží).

10. Závodník se po celou dobu závodu chová ohleduplně ke svým soupeřům.
11. Po absolvování závodu obdrží každý závodník (po odevzdání startovního čísla)
občerstvení a upomínkovou samolepku, vítězové pak medaile, drobné ceny a diplomy.

12. Podání protestu proti výsledkům závodu je možné do 15-ti minut po skončení závodu za
nevratný poplatek 500,- Kč.

