Házmburk X offroad triathlon 2022
PROPOZICE
24. ročník
Terénní triatlon: cca 500 metrů plavání – cca 20 km horské kolo – cca 5 km běh kros
Kontakt: Marek Bušek, tel. 602 289 588, marek.busek@tiscali.cz
Termín: sobota 6. srpna 2022, start v 15 hodin
Měření časů: elektronicky čipy
Základní informace: závod se uskutečňuje v lokalitě hradní zříceniny hradu
Házmburk na Libochovicku. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závod se
jede za plného silničního provozu, a proto je třeba dbát všech pravidel silničního
provozu. Přihlášením na závod každý závodník potvrzuje, že si je této skutečnosti
vědom a že veškeré škody během závodu jím a jemu způsobené nebude vymáhat na
pořadateli závodu. V případě startu účastníka mladšího 18 let (2004 a mladší) je pro
povolení startu nutný podpis zákonného zástupce. Každý závodník je povinen
dodržovat pravidla závodu (specifika budou upřesněna před závodem) a být
ohleduplný k ostatním závodníkům a účastníkům silničního provozu. Při porušení
stanovených pravidel nebo při hrubém a nesportovním chování může být závodník
kdykoliv diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného. Cyklistická přilba je
povinná.
Přihlášky pouze jednotlivci: na webu www.kralstredohori.cz (pouze elektronicky)
Nejpozději do 3. srpna 2022 (platba startovného musí být v tento den připsána na
bankovní účet v KB (94 – 34 194 80297 / 0100), variabilní symbol je rok narození (do
zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení)! Děkujeme.
Startovné činí 290,- Kč (výjimečně na místě v den konání závodu za 500,- korun).
Startovným se rozumí služby poskytnuté pořadatelem v souvislosti s organizací
závodu - lékařská služba, organizační servis, oficiální suvenýr závodu, občerstvení v
průběhu závodu a po něm, elektronické zpracování výsledků, následné zaslání
dosaženého výsledku formou SMS, moderátor a hudební produkce před, v průběhu i
po akci a jiné. V případě neúčasti se startovné nevrací. Startovné je možné ho
převést na jiného závodníka po domluvě s pořadatelem závodu nejpozději ve středu
před závodem.
Distance: plavání cca 500 metrů (retenční nádrž) – horské kolo cca 20 km (středně
těžký terén) - krosový běh cca 5 km (s výběhem k hradní věži)
Kategorie: celková bez rozdílu věku a pohlaví muži do 18, 29, 39, 49, 59 a nad 60 let
ženy do 18, 35 a nad 35 let
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Prezentace: v den závodu (sobota 6. 8. 2022, 12-14 hod - v cíli (a druhé depo)
Výsledky: Vyhlášení vítězů proběhne cca 30 minut po dokončení závodu posledním
závodníkem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webu www.kralstredohori.cz
Protesty: Protesty je možné podat do 30 minut od vyvěšení neoficiálních výsledků v
prostoru cíle a po složení vkladu 500,- Kč, který bude vrácen, pokud bude protest
uznán. Pokud tento protest uznán nebude, propadá vklad pořadateli.
V případě událostí, díky kterým by se závod nemohl uskutečnit a které nemůže
pořadatel ovlivnit (živelné pohromy, silně nepříznivé počasí, bezpečnostní situace
apod.) se startovné nevrací.
V průběhu závodu a v cíli bude zajištěno drobné občerstvení a pitný režim.
UPOZORNĚNÍ: Celý závod probíhá za plného silničního provozu. Je proto třeba dbát
pravidel silničního provozu. Doporučujeme sjednání individuálního úrazového
pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené druhým osobám. Účastník
vyplněním registrace vyjadřuje souhlas s účastí v závodě HXT (dále jen „závod“) na
vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž následující prohlášení a účastnické
podmínky jsou předmětem platného ujednání mezi účastníkem a pořadatelem
závodu. Účastník prohlašuje, že startuje v tomto závodě výhradně na vlastní
nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a
život závodníka během závodu, ani během případného tréninku a doprovodných
akcí. Účastník tímto prohlašuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu
zúčastnit. Dále potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným
onemocněním. Účastník 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. Dále účastník souhlasí, aby pořadatel zpracoval jeho osobní údaje,
fotografie, videa a výsledky za účelem prezentace.
Na viděnou se těší
BIKE & TRIATHLON TEAM Libochovice
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