Propozice závodu:
Pořadatel akce: Turistické informační centrum Frýdek-Místek, p. o.
Organizátor závodu: Sportovní klub Pržno, spolek
Místo závodu: rekreační zóna Olešná a okolí
Termín závodu: 19. května 2018
Ředitel závodu: Vlastislav Matýsek ml. (majacyklo@email.cz)
Organizační kontakt: Vlastislav Matýsek ml. (tel. 775 133 784)
Velitel trati: Václav Prachař (bezbajkovy@post.cz)
Tratě: celkem 3 tratě, délka tratí od 300 m po 20 km dle jednotlivých kategorií
Prezentace: od 9:00 hod. dle jednotlivých kategorií
Startovné: děti zdarma, 50-100 Kč dle rozpisu (pouze os. od 18 let)
Kategorie: 1 - 99 dle rozpisu
Program: start první kategorie 10:30 hod., od nejmladších po nejstarší
Ceny: medaile a věcné ceny zajištěné pořadatelem
Předpis: závodí se dle pravidel ČSC a tohoto rozpisu. Každý závodník musí mít cyklistickou
ochranou přilbu a kolo v bezvadném technickém stavu.
Zdravotní asistence: Horská služba ČR
Hlavní rozhodčí: Vlastislav Matýsek st.

Pravidla závodu:
1. Účastník závodu vyplní přihlašovací formulář uvedený na internetové stránce
www.fmnakole.cz (sekce závod) nebo se zaregistruje do registračního formuláře v místě v
den konání závodu, tj. 19. 5. 2018 na Olešné, v autokempu u prezentace (9:00-10:00

registrace dětí ročník 2017-2013, 9:00-11:00 registrace dětí a mládeže ročník 2012-2000,
9:00-13:00 registrace dospělí ročník 1999-1918).
2. Vyplněním elektronické přihlášky a úhrady startovného (startovné pouze dospělé osoby od
18 let) nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce, čímž účastník potvrzuje
souhlas s níže uvedenými pravidly závodu (bod 3-21, vč. prohlášení). Současně účastníci
závodu stvrzují, že souhlasí s použitím svých osobních dat pro potřeby pořadatele.
3. Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného
zástupce. V případě on-line registrace je nutné vyplnit/odevzdat písemný souhlas při převzetí
startovního čísla, bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno!
4. Účastníci závodu uhradí startovné v souladu s kategorií, do níž spadají (tj. pouze dospělé
osoby od 18 let), do uvedeného termínu. Při on-line platbě si originál platebního příkazu
startovného uschovejte pro předložení u prezentace závodu, kde si vyzvedne současně
startovní číslo se jménem.
5. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
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6. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku,
která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
7. Každý účastník je povinen při jízdě použít bezpečnostní cyklistickou přilbou,
kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.
8. Pořadatel ani organizátor závodu neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí během
konání závodu.
9. Účastník trasy HŮRKY RACE a OLEŠNÁ BABY RACE může startovat na horském kole
(doporučujeme kolo horské), případně na trekingovém kole v dobrém technickém stavu, s
koly ne většími než průměr 29 palců. Účastníci trasy OLEŠNÁ JUNIOR RACE mohou využít při
kategorii Malé děti I pouze odrážedla, při kategorii Malé děti II pouze minikola.
10. Závodník smí závod absolvovat pouze s jedním kolem, a to poháněným výhradně lidskou
silou (elektrokola nebudou připuštěna na start).
11. Závodník smí absolvovat závod pouze bez jakýchkoliv cyklovozíků a dalších přídavných
příslušenství.
12. Startovní čísla závodníků jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
13. Start závodu jednotlivých tras bude dle jednotlivých kategorií, závodníci v kategorii startují
hromadně. Závod bude měřen ručně - stopkami.
14. Trasa bude označena a zajištěna organizátory a zdravotníky.
15. Věcné ceny obdrží vždy 3 nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích (tj. 1,2,3 místo v
kategorii), Malé děti I a II získají malou odměnu za účast. Vítězové kategorií obdrží také
medaile (mimo kategorie Malé děti I a II). Vítězové závodu musí být přítomni na vyhlašování
výsledků. Vyhlašování proběhne v 15:20 hod., kategorie Malé děti I a II bude oceněna ihned
po dojetí závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit časový harmonogram programu bez
udání důvodu. Nepřítomnost na stupni vítězů při vyhlášení se trestá ztrátou nároku
závodníka na věcné ceny. Výjimku nepřítomnosti bez postihu může udělit pouze hlavní
rozhodčí.
16. Závodníci se musí chovat ohleduplně k závodníkům a ostatním osobám pohybujících se
případně na trati. Pořadatel nenese odpovědnost za případné kolize a střety na trati.
17. V případě odstoupení ze závodu pořadatel startovné nevrací.
18. Závod se koná bez ohledu na počasí. Pořadatel si osvojuje právo na změnu trati nebo zrušení
závodu s ohledem na živelné a jiné pohromy z vyšší moci.
19. Všichni závodníci dbají na neznečišťování jednotlivých závodních tratí.
20. Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody
vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).

Prohlášení, tj. co stvrzuje účastník závodu odesláním on-line registrací nebo
podpisem papírového formuláře v den konání závodů:
Pořadatel, organizátor závodu a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s
přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní,
věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě. Účastníci startují na vlastní
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nebezpečí a odpovědnost. Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní, za všechny způsobené
škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo
náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v
souvislosti se závody. Účastník stvrzuje, že: bere na vědomí, že bude dodržovat nařízení a pokyny
pořadatele a pravidla uvedené v pravidlech. Souhlasí s podmínkami účasti a přihlašuje se tímto
na závod. V případě startu mladistvých do 18 let se požaduje písemný souhlas rodičů nebo
právních zástupců. Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových
záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem a akce Frýdek-Místek
na kole (dále jen „závod“ a "akce"), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na
veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů
osoby na fotografiích a videích souvisejících se závodem a akce způsobem, jež je obvyklý pro účel
dokumentace a propagace závodu a akce, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních
materiálů souvisejících se závodem (letáky, plakáty a jiné propagační materiály závodu a akce),
na internetové stránce závodu a akce www.fmnakole.cz a na facebookovém profilu, případně též
v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu a akce Frýdek-Místek na kole. Tento souhlas
se uděluje na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k
propagaci určitých výrobků nebo značek. Závodník zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků
obsahující jeho osobní data v tisku, webových stránkách, Facebooku, rádiu a případně televizi.
Svou přihláškou potvrzuje, že byl seznámen se všemi předpisy propozic a pravidel závodu a
formulář přihlášky vyplnil pravdivě a kompletně. Současně vyslovuje souhlas s použitím svých
osobních údajů organizátorovi závodu, kterým je Sportovní klub Pržno, spolek a pořadateli akce i
závodu Frýdek-Místek na kole, kterým je Turistické informační centrum Frýdek-Místek, p.o., v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Poskytnutí souhlasu
je dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat. Účastník má právo na informace o zpracování svých
osobních údajů, právo na jejich opravu a další práva dle § 21 citovaného zákona.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
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