PROPOZICE
24. ročníku BĚHU TOLERANCE a 12. ročníku MEMORIÁLU LUBOŠE KUČERY
Písek, neděle 10. června 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel:

Atletika Písek, z. s. společně s 1. ETALONEM, z.s.

Datum konání:

neděle 10.června 2018 od 10,00 hodin

Místo:

Městský atletický stadion v Písku

Ředitel závodů:

Jiří Jansa, člen Atletika Písek, z. s.

Hlavní rozhodčí:

Bohuslav Rodina, rozhodčí 1.tř.

Startovné:

50,-Kč, děti a mládež 20,-Kč

Přihlášky:

1) Registrovaní atleti: na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do 9.6.2018 do 8:00 hodin
2) Neregistrovaní atleti: na e-mail zdenekvos@seznam.cz do 9.6.2018 do 8:00. Uvést Jméno, Příjmení,
Datum narození a Závodní příslušnost (oddíl, město, škola atd.)

3) Případně v den závodů, od 8:30, nejpozději 30 min. před startem kategorie
Informace:

Jiří Jansa,
tel. 382 214 067, 732119890, e-mail:jansa.jirka@seznam.cz
Jaroslav Pospíšil, tel. 608 718 873,
e-mail: jaroslav pospisil@centrum.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČASOVÝ POŘAD – ZÁVODY NA DRÁZE
Start Kategorie
Rok narození
Věk
Délky trati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10:00 minipřípravka – dívky nejmladší
do 2011
7 let a mladší
100 m
10:05 minipřípravka – chlapci nejmladší do 2011
7 let a mladší
100 m
10:10 minipřípravka – dívky
2009 a 2010
9 let a 8 let
100 m
10:15 minipřípravka – chlapci
2009 a 2010
9 let a 8 let
100 m
10:20 přípravka
– dívky
2007 a 2008
11 a 10 let
200 m
– chlapci
2007 a 2008
11 a 10 let
200 m
10:30 přípravka
11:40 mladší žákyně
2005 a 2006
13 a 12 let
800 m
10:50 mladší žáci
2005 a 2006
13 a 12 let
800 m
11:00 starší žákyně
2003 a 2004
15 a 14 let
800 m
11:10 starší žáci
2003 a 2004
15 a 14 let
800 m
11:20 Vyhlášení výsledků dětských kategorií.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČASOVÝ POŘAD – ZÁVODY MIMO DRÁHU
Start Kategorie
Rok narození
Věk
Délky trati
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11:30 Dorostenky
2001 a 2002
17 a 16 let
3 550 m
1 kolo
Dorostenci
2001 a 2002
17 a 16 let
3 550 m
1 kolo
Juniorky
Junioři

1999 a 2000
1999 a 2000

Ženy 20 - 34 let
Ženy 35 - 44 let
Ženy 45 let a starší
Muži 20 - 39 let
Muži 40 - 49 let
Muži 50 - 59 let
Muži 60 - 69 let
Muži 70 let a starší

19 a 18 let
19 a 18 let

3 550 m
3 550 m

1 kolo
1 kolo

1984 – 1998
1974 a 1983
1973 a dříve

7 100 m
7 100 m
3 550 m

2 kola
2 kola
1 kolo

1979 - 1998
1969 - 1978
1959 - 1968
1949 - 1958
1948 a dříve

7 100 m
7 100 m
7 100 m
3 550 m
3 550 m

2 kola
2 kola
2 kola
1 kolo
1 kolo

12:30 Vyhlášení výsledků ostatních kategorií.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ceny:
dle možností pořadatele – finanční, medaile a diplomy. Sladké odměny pro děti a mládež z pekárny ZLIVICE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACE PRO ÚČASTNÍKA A PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
1. Účastník (tj. dospělí závodník a u závodníků mladší 18-ti let jeho zákonný zástupce) prohlašuje, že si je
vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že 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. Účastník 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.
2. Účastník je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody
způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě. Pořadatel doporučuje uzavřít účastníkovi pojištění a
projít preventivní lékařskou prohlídkou.
3. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou
úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
4. Účastník svým přihlášením se do závodu dává souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pořadatelem. Dále
účastník souhlasí se zveřejňováním textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních záznamů, které
bezprostředně souvisejí s jeho osobou a to jakýmkoli způsobem, především prostřednictvím hromadně
sdělovacích prostředků (např. tisk, rozhlas, internet).
5. Akt přihlášení se do závodu je současně písemným prohlášením účastníka, že si
důkladně přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi, bude se jimi řídit, startuje na vlastní
nebezpečí a riziko, je k závodu plně zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské
služby.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

