Propozice závodu Sezi Run 2019
-

Sobota 13. července 2019
Start hlavního závodu v 17:00 (12 Km, 6 km, 4 km)
Start dětského závodu v 15:30 (1 km)
Zázemí závodu, start i cíl bude v areálu hájovny Nechyba (49.3806858N, 14.7171294E)
Závod bude čipově měřen
Vyhlášení výsledků v cca 18:30
Rychlá tombola – ve hře budou zajímavé ceny od sponzorů (ve slosování bude každý, kdo dorazí do
cíle)
Občerstvení s posezením po závodě bude zajištěno pro závodníky i fanoušky
Startovné 80 Kč při registraci předem on-line, 100 Kč na místě (děti do 16 let ZDARMA).
Každý, kdo bude registrovaný předem on-line, obdrží tašku s dary od sponzorů
Registrace předem on-line budou ukončeny 12. 7. 2019 ve 23:59
Registrace zde:
Více info na www.sezirun.cz
V případě dotazů je kontaktní osobou Aleš Sedlák tjmagla@seznam.cz
Parkování možné na vyhrazených parkovištích v Sezimově Ústí. Vjezd motorovým vozidlům přímo k
hájovně Nechyba je zakázán.

Varianty závodu

12 km

6 km

Dospělí

Dospělí

Mladší 18 let pouze
se souhlasem rodičů

Mladší 18 let pouze
se souhlasem rodičů

4 km

1 km

Dospělí s
kočárkem nebo
děti do 16 let

Dětská varianta
Pro děti do 12 let

„Absolutní vítěz i vítězka závodu na trati 12 km obdrží mimo jiné finanční odměnu ve výši 2 000 Kč. Díky
sponzorům budou pro vyhlašované připraveny velmi hodnotné ceny“

Vyhlašované kategorie

12 km
Ženy do 39 let
Muži do 39 let
Ženy nad 40 let
Muži nad 40 let

6 km
Dívky do 18 let
Chlapci do 18 let
Ženy do 39 let
Muži do 39 let
Ženy od 40 do 55 let
Muži od 40 do 55 let
Ženy 56 let a více
Muži 56 let a více

U variant 6 km a 12 km budou vyhlašováni
3 nejrychlejší z každé kategorie

4 km
Všichni účastníci obdrží
cenu.

1 km
Všichni účastníci obdrží
cenu.

„Pro

zařazení do kategorií je rozodující ročník narozeníMapa variant

Pravidla závodu
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Věk účastníků závodu Sezirun (dále jen „účastníci“) a podmínky registrace:
osoby ve věku 18 a více let se účastní závodu na vlastní zodpovědnost;
osoby ve věku méně než 18 let se mohou závodu zúčastnit jen za písemného souhlasu jednoho z
rodičů resp. zákonného zástupce
pro body 1.a), 1.b) je rozhodující věk v den závodu;
pro rozřazení do věkových kategorií je rozhodující věk v den závodu (Př. Když je závodníkovi v den
závodu již 39 let, ale nebylo mu ještě 40, hlásí se do kategorie do 39 let);
pro závod 13. 7. 2019 je stanoven maximální počet běžců na 300 a pořadatel si vyhrazuje právo
uzavřít registrace ještě před naplněním tohoto počtu;
Účastníci jsou povinni:
uvést pravdivé údaje do registračního formuláře
uvážit svůj zdravotní stav a fyzické možnosti před a během závodu, tak aby se vyhnuli úrazům či
zdravotním následkům;
v případě vážného zranění jiného účastníka závodu poskytnout první pomoc a v rámci možností
kontaktovat organizátory a záchrannou službu na tel. čísle 155 nebo 112;
respektovat pokyny pořadatelů;
oznámit pořadateli případné odstoupení ze závodu;
mít celou dobu viditelně umístěné startovní číslo a to na hrudi resp. ne na zádech a správně
připevněný čip na noze (jinak pořadatel negarantuje korektní změření času a zanesení do výsledkové listiny);

g.
h.
i.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

dodržet vytyčenou trasu, neznečišťovat trať a její okolí, pro odhazování odpadků využívat jen místa
občerstvovacích stanic, nerušit klid – především při běhu lesem, chovat se ohleduplně k okolí;
dodržovat standardní pravidla fair-play;
seznámit se s pravidly závodu;
Pořadatel si vyhrazuje právo:
ukončit registraci účastníků při vyčerpání startovních čísel;
uveřejnit foto a video dokumentaci pořízenou během závodu a to včetně záběrů účastníků;
změnit trať případně časový harmonogram v případě nečekaných událostí, které není schopen
ovlivnit – především zhoršeným počasím, stavebními uzávěrami, lesními pracemi apod.;
zrušit konání závodu ze závažných důvodů – v těchto případech pořadatel vrátí již zaplacené
startovné na účet, z kterého bylo startovné zaplaceno a žádné jiné náhrady již pořadatel neposkytuje;
Další pravidla a doporučení:
pořadatel nenese zodpovědnost za úrazy, poranění nebo jiné zdravotní potíže vzniklé při závodu
nebo doprovodných akcích;
pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zničení věcí závodníků a doporučuje závodníkům
nenechávat v úschově u pořadatele dražší věci či vyšší částky peněz;
součástí startovného není pojištění účastníků;
pořadatel doporučuje účastníkům zvolit vhodné vybavení;
nedodržení výše uvedených pravidel může být důvodem k nevpuštění závodníka na start,
odvolání účastníka ze závodu a nebo k dodatečnému vyloučení (diskvalifikaci) po skončení závodu;
registrací účastníci potvrzují, že se seznámili s pravidly závodu, že jim rozumí a že s nimi souhlasí;
potvrzením registrace účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizace
závodu a se zveřejněním svého jména a roku narození ve startovní a výsledkové listině;
Aleš Sedlák, organizátor závodu, TJ Magla z.s. (tjmagla@seznam.cz)

