PRAVIDLA ZÁVODU WILSONKA RACE 2019
Tato pravidla se vztahují na extrémní běžecký překážkový závod WILSONKA RACE, konaný dne 7. 9.
2019 a jeho případné doprovodné akce v roce 2019 a jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek
pro závod WILSONKA RACE 2019.

1) REGISTRACE A STARTOVNÍ POPLATEK:
a) Podmínky registrace jsou podrobně popsány ve Všeobecných podmínkách pro závod WILSONKA
RACE 2019, čl. č. 4)
b) Všichni účastníci jsou při registraci povinni uvádět úplné a pravdivé údaje. Nesprávně uvedené či
nepravdivé údaje uvedené v registračním formuláři mají za následek diskvalifikaci.
c) Účastník se může registrovat v kategoriích:
1) Hlavní závod
ELITE - jednotlivci muž a žena starší 15 let,
OPEN - jednotlivci muž a žena starší 15 let, smíšený pár (dvojice) starší 15 let, tým 4+ (minimálně
o čtyřech členech) starší 15 let.
2) Juniorský závod - junior věk 11 – 14 let.
3) Dětský závod - děti věk 5-7 let a 8-10 let.
d) Každý účastník, jednotlivec či člen registrovaného páru, týmu musí mít v registračním formuláři
uveden svůj vlastní e-mail i telefonní číslo.
e) Registraci není možné zrušit, je však možné převést ji, se souhlasem organizátora, na jinou
osobu/osoby. V tomto případě nás kontaktujte na registrace@wilsonkarace.cz
f)

Pokud je účastník registrován jako člen páru, týmu a využil tak slevy pro pár, tým, nemůže se
přeregistrovat na jednotlivce, bez souhlasu a dohody s organizátorem.

g) Registrace je platná až po uhrazení startovního poplatku, neuhrazené registrace budou zrušeny.
h) Velikost účastnického trička není možné po odeslání registrace měnit, pokud není dohodnuto
jinak.
i)

Každý účastník závodu řádně registrovaný předem, mimo jiné obdrží: možnost účasti v závodu,
úrazové pojištění na dobu závodu v uvedeném rozsahu (neplatí pro registrace na místě), nápoje
v průběhu závodu, měření čipovou časomírou. Po dosažení cíle ovoce a účastnickou medaili.
Účastnická trička jsou připravena pro kategorie hlavního závodu, tedy jednotlivce muže a ženy,
smíšené páry a týmy. Junioři a děti dostanou drobný dárek. Měřená nesoutěžní trasa JOY pouze
účastnickou medaili.

j)

Pokud se organizátor rozhodne otevřít registrace na místě, specifikuje podmínky takových
registrací na FB profilu závodu.

info@wilsonkarace.cz, www.wilsonka-race.cz

stránka 1 z 5

PRAVIDLA ZÁVODU WILSONKA RACE 2019
2) VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PRAVIDLA STARTU:
a)

Účastníci hlavního závodu (jednotlivci muži, ženy, smíšené páry a týmy 4+) tedy osoby starší 15
let budou startovat v různých startovních vlnách dělených na elitní a open startovní vlny.
Preferovanou startovní vlnu účastník uvede při registraci v registračním formuláři.

b)

Účastníci dětského a juniorského závodu, tedy osoby věku 5 až 14 let, startovní vlnu při
registraci volí dle věku závodníka.

c)

Závodnici běžící v ELITNÍCH startovních vlnách budou vyhodnocováni samostatně a to pouze
jako muži a ženy jednotlivci ELITA. V elitní skupině nebude možné běžet jako smíšený pár nebo
tým 4+.

d)

Závodníci běžící v OPEN startovních vlnách se mohou registrovat i v kategoriích smíšený pár
nebo tým 4+. I čas závodníka, který běží jako člen týmu nebo smíšeného páru bude započítáván
do hodnocení mužů a žen jednotlivců OPEN.

e)

Smíšené páry musí, při registraci, volit shodnou startovní vlnu. U týmů 4+ tato podmínka neplatí.

f)

Startovní vlny hlavního závodu (muži, ženy, smíšené páry a týmy 4+) po sobě následují v cca 20
minutových intervalech. Čas juniorských a dětských startovních vln je pak přizpůsoben časovému
harmonogramu a počtu závodníků. Organizátor má právo kdykoli změnit harmonogram závodu
z jakéhokoliv důvodu (organizační důvody, povětrnostní podmínky, nepředvídatelné události
atp.). Účastníci závodu jsou povinni uposlechnout jeho instrukcí a dostavit se ke startu ve
stanovený čas.

g)

Účastníci závodu jsou povinni běžet v té startovní vlně, do které se zaregistrovali nebo v té, která
jim byla organizátorem přidělena. Pokud účastník ke startu včas nenastoupí či odstartuje v jiné
startovní vlně, bude diskvalifikován.

h)

Zákonní zástupci nezletilých závodníků mohou účastníky dětského a juniorského závodu na trati
doprovodit. U nižších věkových kategorií je doprovod dospělého doporučován! Dospělý
doprovod by neměl dětskému závodníkovi ulehčovat průběh závodu a neměl by nepřiměřeně
pomáhat, může však běžet podél trasy, dohlížet a v případě, že by dítěti hrozilo zranění,
zasáhnout.

i)

Všichni účastníci hlavního závodu (starší 15 let včetně) tedy závodící v kategorii muži, ženy,
smíšené páry a týmy, musí být plavci!

j)

Účastník je povinen se ve stanovenou dobu (nejlépe 1 hodinu před startem) prezentovat
v registračním stánku, odevzdat podepsané „Potvrzení o seznámení s všeobecnými podmínkami
závodu WILSONKA RACE 2019 a souvisejícími dokumenty“ případně „Souhlas opatrovníka
s účastí osoby, jejíž svéprávnost byla omezena, v závodu Wilsonka race“, vyzvednout si startovní
balíček, který bude mimo jiné obsahovat i časoměrný čip.
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k)

Časoměrný čip je rovněž nepřenosný a účastník jej musí mít po celou dobu závodu. Účastníkovi
bez časoměrného čipu nebude start umožněn. Účastník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke
ztrátě či poškození časoměrného čipu a po skončení závodu jej odevzdat na předem určené
místo. Ztrátu časoměrného čipu v průběhu závodu neprodleně hlaste u stánku s časomírou.

l)

Účastník je povinen podrobit se lékařskému ošetření v místě konání závodu v případě, že to
bude situace vyžadovat a je také povinen na místě organizátory informovat o všech zraněních,
které si vyžádají lékařské ošetření a vznikly v průběhu závodu.

m) Účastníkům je povoleno, dle vlastního uvážení, používat vhodné ochranné pomůcky či chrániče.
n)

Všichni účastníci jsou povinni zvolit vhodný sportovní oděv i obuv, odpovídající charakteru
závodu.

o)

Obuv s hřeby je z bezpečnostních důvodů zakázána!

3) TRAŤ, PŘEKÁŽKY A PENALIZACE:
a) Účastník musí vzít na vědomí, že WILSONKA RACE je náročný běžecký závod ztížený překážkami
v náročném přírodním terénu, který se může vlivem povětrnostních podmínek měnit.
b) Účastník nesmí úmyslně vybočit ze značené trasy, ani si ji záměrně zkracovat.
c) Na trase budou umístěny kontrolní body a časomíry, neproběhne-li závodník těmito kontrolními
body z důvodu zkracování si trasy, bude diskvalifikován.
d) Na trase závodu budou organizátorem umístěny různé překážky. Tyto překážky nebudou
účastníkům závodu předem známy a v okamžiku jejich překonávání je tak soutěžící povinen dbát
pokynů organizátora nebo jím pověřené osoby a dbát své vlastní bezpečnosti i bezpečnosti
ostatních účastníků.
e) Účastníkům je také zakázáno překážky jakýmkoliv způsobem úmyslně poškozovat.
f)

Účastník je povinen upozornit organizátora či jím pověřené osoby na všechny neobvyklé
nedostatky či nebezpečí (např. uvolnění překážky či rozbití překážky, přerušení značení trati,
zraněný závodník atp.)

g) Překážky jsou rozdělené do dvou základních skupin, překážky penalizované a překážky bez
penalizace. Překážku bez penalizace/handicapu lze

překonávat opakovaně. Překážky

penalizované jsou označeny a v případě jejich nesplnění musí závodník absolvovat určený
handicap. Některé penalizované překážky, je možné překonat opakovaným pokusem, ty jsou
označeny tabulkou přímo u překážky.
h) V dětském závodě u věkové kategorie 5-7 let a 8-10 let není žádná z překážek penalizovaná, pro
věkové kategorie juniorské, tedy pro děti ve věku 11-14 let, budou některé z překážek
penalizované a závodníci budou při nesplnění absolvovat předepsané handicapy.
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i)

Účastník se musí na všech překážkách pokusit alespoň o jedno překonání, dříve než začne
vykonávat handicap. Přímý nástup na handicap bez předchozího pokusu o překonání překážky
vede k diskvalifikaci účastníka, stejně tak jako pouhé dotknutí se překážky.

j)

Všechny penalizované překážky musí účastník překonat vlastními silami. Překážky bez penalizace
lze překonat s přiměřenou dopomocí dalšího závodníka. V kategorii smíšených párů je možná
spolupráce dvojice, překážku však musí absolvovat oba členové dvojice v plném rozsahu.
Závodníci si však nesmí pomáhat nepřiměřeně např. nesením jiného závodníka na ramenou při
ručkování atp. Přiměřeně pomáhat si mohou i členové týmu.

k) Handicap vykonává vždy pouze ten člen týmu či smíšené dvojice, který překážku nesplnil.

4) DISKVALIFIKACE
a) Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze organizátor nebo osoba
pověřená nebo určená organizátorem (dozor na trati, bezpečností služba, zdravotní služba atp.).
b) Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo
ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků či diváků.
c) Organizátor má také právo účastníka ze závodu vyloučit, pokud poruší „Všeobecné podmínky pro
WILSONKA RACE“ či tato Pravidla závodu.
d) Podvádění v jakékoliv formě má za následek okamžitou diskvalifikaci.
e) K diskvalifikaci může dále dojít například v těchto případech:
- nedodržování těchto pravidel
- diskvalifikace týmu 4+ při nedoběhnutí alespoň 4 jeho členů
- diskvalifikace páru při nedoběhnutí obou členů dvojice
- nepřiměřená míra pomoci na překážkách
- záměrné zkreslení informací při registraci
- jakákoliv forma nesportovního chování
- neuposlechnutí pokynů organizátora či jím pověřené osoby
- nevyzvednutí startovního balíčku
- nenastoupení ke startu ve správné startovní vlně
- nastoupení ke startu bez časoměrného čipu, jeho ztráta či poškození
- úmyslné vybočení ze stanovené trasy, její úmyslné zkracování, vynechání kontrolního bodu
- úmyslné poškozování cizí věci či překážek
- úmyslné nesplnění překážky či její záměrné vynechání
- nastoupení na start pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek
- obtěžující či vulgární chování, ohrožování okolí atp.
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5) SYSTÉM HODNOCENÍ
a) Na základě čipového měření času budou vyhodnoceni tři nejrychlejší:
- ELITNÍ muži a ženy jednotlivci
- OPEN muži a ženy jednotlivci, smíšené páry, týmy 4+
b) U smíšených párů získáme výsledný čas sečtením časů obou závodníku v páru.
c) V týmech ponese časoměrný čip každý člen týmu. Rozhodující však bude čas 4. zástupce týmu,
který proběhne cílem. V případě, že cílem nedoběhnou alespoň 4 zástupci týmu, nebude tým
zařazen do celkového hodnocení.
d) Členové smíšených párů i týmů budou současně zahrnuti do hodnocení jednotlivců.
e) Junioři a děti budou hodnoceny dle věkových kategorií a opět budou vyhlášeni tři nejrychlejší
v každé kategorii.

Účastník závodu WILSONKRA RACE 2019 bere na vědomí, že organizátor je oprávněn pravidla závodu
měnit a to až do dne konání závodu. Aktuální pravidla závodu budou vždy zveřejněna na webových
stránkách www.wilsonka-race.cz.

Tato pravidla jsou platná od 6.9.2019
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