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Pravidla závodu 

Start, cíl, předávky, trasa 

1. Místo startu, cíle a předávek závodu je určeno pořadatelem. 

2. Čas startu jednotlivých týmů je určen pořadatelem 

3. Trať závodu se skládá ze třiceti etap. 

4. Předávka probíhá formou předání štafetového pásku dobíhajícím běžcem běžci 

následující etapy 

5. Po předávce je dobíhající běžec nebo jeho týmový kolega povinen nahlásit startovní 

číslo týmu a běžce organizátorovi předávky a ověřit zapsání času do výsledkového 

formuláře 

6. Pořadí běžců je pevně dané, za nahlášení pořadí běžců odpovídá kapitán týmu 

7. Běžec nesmí běžet dvě po sobě následující etapy 

8. Běžec musí absolvovat minimálně jednu etapu z etap z rotace 1 - 10, 11 - 20 a  

21 – 30, ale nemusí se střídat pravidelně po deseti etapách. Může běžet např. etapy 

3, 15, 22. 
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9. Pokud je běžec ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nucen odstoupit ze 

závodu, nahradí ho jiný běžec.  

10. Pravidlo č. 7 a 8 musí zůstat zachováno.  

11. Pokud se běžec, který nedokončil některou etapu, bude chtít vrátit do závodu na svoji 

další etapu, bude týmu za etapu, v které byl nahrazen, počítán čas penalizace určený 

pro danou etapu předem pořadatelem. 

12. Odstoupení běžce nebo týmu je kapitán týmu povinen neprodleně oznámit 

organizátorovi závodu. 

13. Pokud běžec ztratí orientaci a seběhne mimo trať závodu, je povinen se na trať vrátit 

v místě, kde ji opustil. 

14. Všichni běžci jsou povinni dodržovat Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. 

15. Každá předávka má pevný čas, kdy bude uzavřena. Tým, který nestihne proběhnout 

předávkou do stanoveného času, může být ze závodu vyřazen a může pokračovat 

pouze bez podpory pořadatele a organizátorů. Čas uzavření předávky je stanoven s 

dostatečnou rezervou pro nejpomalejší týmy a je snahou organizátorů při 

neočekávaném zpoždění vyjít takovému týmu vstříc a podpořit ho v dokončení 

závodu. 

Doprovodná auta 

16. Na místě předávek je dovoleno parkovat maximálně dvěma automobilům jednoho 

týmu, a to pouze na předávce, kde je k tomu logistický důvod. 

17. Automobily smějí parkovat na místě předávek ne dříve než 20 minut před 

předpokládaným doběhem běžce a po předávce ji musí do 10 minut opustit. 

18. Automobily smějí v místě předávek parkovat pouze na místech k tomu určených 

pořadatelem nebo na místech, kde není parkování zakázáno dopravním značením. 

Noční etapy 

19. Každý běžec na trati je povinen mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.30 hod povinnou 

noční výbavu. 

20. Povinnou noční výbavou se rozumí: reflexní vesta nebo reflexní šle, čelovka na 

přední svícení, červená blikačka na zadní straně těla. 

21. Startovní číslo musí být viditelně umístěné i přes povinnou noční výbavu 

Ostatní 

22. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce na dobu nezbytně nutnou 

k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z 

výsledného času odečten. 

23. Běžci mohou být doprovázení cyklistou, slabozrací mohou být doprovázení i běžcem 

- vodičem. 

24. Zdržení na trase způsobená semafory, vlakovými přejezdy nebo pohybem cizích 

osob nebudou ve výsledném času zohledněna. 

25. V průběhu závodu závodníci nesmějí požívat alkohol ani jiné omamné látky. 

26. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené. 
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27. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu 

vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním. 

28. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na 

nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech běžců (náhlá prudká změna 

počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.). 

29. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou 

kapitáni týmů o změnách informováni. 

30. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny 

dodržovat. 

31. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné. 

 

Penalizace  

Každá etapa trati má přidělený svůj penalizační čas odpovídající délce a náročnosti etapy. 

Příklad:  

minimální čas penalizace etapa 06_Staré Hamry - 66 min, maximální čas penalizace etapa 

24_Sudoměřice - 141 minut. Ostatní etapy jsou v tomto rozmezí.  

Tým může obdržet penalizaci připočítáním penalizačního času na dotčeném úseku, pokud: 

• běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu nebo neohlásí 

neprodleně změnu organizátorovi závodu, 

• běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora), 

• běžec poběží bez funkčního mobilního telefonu, 

• běžec ztratí štafetový kolík, 

• předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor, 

• se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele, 

• se týmová auta zdržují na předávce déle, než je povoleno, 

• nedodrží pravidla parkování na předávce, 

• budou porušena jiná pravidla závodu. 

Diskvalifikace 

Tým může být diskvalifikován, pokud: 

• se běžec bude pohybovat na trati v čase předepsaném pravidly bez povinné noční 

výbavy,  

• tým neproběhne předávkou v čase před oficiálním uzavřením předávky, 

• budou hrubým způsobem porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení 

organizátora). 
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Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného. 

Prezence týmů 

Pátek 3.9. 18:00 - 22:00 

Sobota 4.9. 6:00 - 10:00 

Autocamp U Viaduktu, Dolní Lomná 162 

Při prezenci k závodu tým zastupuje kapitán nebo jeho zástupce. Přítomnost ostatních členů 

není nezbytná, pokud zaslali mailem podepsaný souhlas s podmínkami závodu. 

K prezenci a převzetí startovního balíčků se dostavte minimálně 1 hodinu před startem 

vašeho týmu. 

Start závodu 

Sobota 4.9. 6:00 - 12:00 

Autocamp U Viaduktu, Dolní Lomná 162 

Přesný čas startu obdrží kapitáni týmu e-mailem nejpozději týden před startem závodu. 

Značení trati 

Sprej - šipka 

Na asfaltových nebo betonových plochách budou před křižovatkou nebo odbočkou růžové 

šipky. Jsou buď lomené, ve směru pokračující trasy nebo rovné ve směru pokračující trasy. 

Fáborky 

Fáborky mají bílou barvu, na nočních úsecích jsou opatřeny reflexními prvky. Na úsecích, 

kde je to pro orientaci nutné, jsou vzdálenost mezi fáborky řádově desítky metrů Pokud není 

v daném úseku kam odbočit, je četnost použití fáborků nižší. Mějte na paměti, že fáborky 

mohl někdo sebrat nebo přemístit a stává se to. Šipky na povrchu ne. 

Doporučujeme mít stažené v telefonu gpx. souřadnice vašich etap, případně si před startem 

otevřít v telefonu mapu přes QR kód v mapových propozicích. 

QR kód trasy etapy funguje bohužel jenom pro zařízení s OS Android. QR kód na statický 

bod (předávka) funguje i na iOS. Více o fungování QR kódu v odstavci Doporučená výbava. 

Doporučujeme vytvořit si týmovou skupinu v aplikaci What´s up a během vašeho úseku 

sdílet polohu s ostatními.  
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Logistika a parkování 

Etapy 2, 3 a 4 vedou trasu přes hřebeny hor, ale auta je musí objíždět. Počítejte s tím při 

plánování posádek v autech v této části závodu. 

!!!  

Nestihnete předávky, pokud pojedou běžci etap 2 a 3 nebo etap 3 a 4 nebo etap 4 a 5 

spolu v jednom autě 

!!! 

Vhodná kombinace pro začátek prvních 5 etap je tedy např.:  

Jedno auto pro běžce úseků 1, 3 a 5, druhé auto pro běžce úseků 2 a 4. 

Při rozložení týmu do 2 automobilů po 5 běžcích se všichni potkáte na předávce 06_Bílá a 

můžete se vrátit k plánovanému rozložení běžců v autech. 

Parkujte, prosím, pouze na místech vyznačených v propozicích jednotlivých etap, případně 

na místech dle pokynu místních organizátorů. 

Povinná výbava 

Povinná výbava každého běžce na trati 

• Funkční a nabitý mobilní telefon 

Povinná výbava každého běžce na trati v čase mezi 18:00 a 6:30 hod. 

• čelovka 

• červené výstražné světlo na zadní části těla 

• reflexní vesta nebo šle 

• nabitý a funkční mobilní telefon 

Bez povinné výbavy nebude běžec vpuštěn na trať. Pokud tak učiní úmyslně, hrozí 

diskvalifikace týmu. 

Doporučená výbava 

• Vytištěné mapy etap a propozice v každém autě 

• Aplikace mapy.cz v telefonu 

o Stažená aplikace Mapy.cz v telefonu, 

o Povolte aplikaci Mapy.cz aby otevírala trasu při sejmut QR kódu 

▪ Nastavení→ Aplikace→Mapy.cz→ Otevírat jako výchozí aplikaci→ 

Otevřít podporované odkazy v této aplikaci →Vždy povolit 

(QR kódy s mapami etap fungují bohužel jen pro OS Android) 

o Stažená offline mapa ČR v aplikaci Mapy.cz 
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• Aplikace na čtení QR kódů v telefonu 

• Aplikace Záchranka v telefonu 

• Záložní zdroj energie pro mobil – power banka 

 

• Náhradní baterie do čelovky 

• Dostatečné zásoby potravin a vody.  

• Karimatka 

• Spacák 

• Ručník 

• Dostatek náhradního oblečení, alespoň 2 páry běžeckých bot 

• Peníze v hotovosti 

 

Mějte na paměti, že se budeme pohybovat v oblastech s nižší četností služeb 

v oblasti obchodu nebo pohostinství, a to o víkendu. Nestačí mít s sebou energetické 

doplňky, nezapomeňte na ovoce a pečivo. Na některých předávkách budou místní 

pořadatelé podávat občerstvení, organizátor však toto nemůže zaručit všude. 

 

Odpočinek během závodu 

• Start etapy 11 - kemp Hovězí, travnatá plocha v místě předávky 

• Slavičín-sportovní hala vedle městského úřadu (otevřeno so 18:00 – ne 08:00) 

5km od startu etapy 16_Rokytnice,  

• Start etapy 21 - Nová Lhota, společenský sál v místě předávky, otevřená restaurace 

• Start etapy 26 – Týnec, travnatá plocha v místě předávky 

Sprcha 

• Start etapy 11 - kemp Hovězí 

Slavičín-sportovní hala vedle městského úřadu (otevřeno so 18:00 – ne 08:00) 

5km od startu etapy 16_Rokytnice,  

• Start etapy 21 - Nová Lhota, hasičská zbrojnice v místě předávky 

• Start etapy 26 - Týnec, fotbalové hřiště v místě předávky  

• Cílový prostor - amfiteátr Mikulov 

Zdravotníci 

Důrazně doporučujeme, mít v telefonu staženou aplikaci Záchranka. 

Použijte ji v případě život ohrožující situace. Aplikace nejen volá 155, ale odesílá zároveň 

vaši přesnou polohu. 

Telefon na zdravotníky závodu (použít při život neohrožujícím stavu) 722 588 930 
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Zdravotníci vás mohou ošetřit nebo dopravit na nejbližší předávku k vašemu týmu. 

Kontakt 

Telefonní kontakt na hlavního organizátora-Marek Dvořák 724 365 909. 

Evidence výsledků 

Výsledky závodu lze sledovat online na webové adrese https://horybory.cz/vysledky 

 

 

 

https://horybory.cz/vysledky
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