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HEI RUN – PRAVIDLA ZÁVODU 

Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se řádně registroval a zaplatil startovné. 

Závodník svou registrací a platbou zaručuje, že bude dodržovat pravidla určená pořadatelem  
a je mu více než 18 let. 

Osoby mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce, který předloží v den 
závodu při registraci. 
 

Svou registrací a souhlasem s pravidly závodu závodník vyslovuje souhlas s případným 
použitím pořízených audiovizuálních materiálů, výhradně pořadatelem a výhradně                
pro propagační a dokumentární účely spojené se závodem. 

Svou registrací a zaplacením startovného bere soutěžící zcela a jednoznačně na vědomí, že 
jeho účast na závodě HEI RUN 2017 je zcela dobrovolná, a na vlastní odpovědnost a 
nebezpečí. Soutěžící dále bere na vědomí, že závod je psychicky fyzicky náročný, který 
vyžaduje zdravotní způsobilost a adekvátní fyzickou kondici, protože se jedná o běh  přírodním 
terénem s překonáváním různě obtížných překážek. Soutěžící si je vědom svého aktuálního 
zdravotního stavu a případných zdravotních omezení a rizik, které má.  

Soutěžící si je dále vědom, že při účasti na závodu může dojít k nebezpečí zranění, tělesného 
poškození, či jiným zdravotním důsledkům  (podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny, kousnutí, 
bodnutí hmyzem) potenciálně i trvalým následkům či smrti. Soutěžící je povinen u každé 
překážky zhodnotit zda její překonání odpovídá jeho sportovní a psychické zdatnosti a 
v případě pochybností nebo velkého rizika selhání, překážku nahradit náhradním plněním. 

Pořadatel má právo odložit, zrušit nebo změnit akci z příčin, které nemůže kontrolovat nebo 
které mohou ovlivnit zdraví a bezpečnost závodníků a doprovodu.  

Závodník nesmí absolvovat závod pod vlivem alkoholu, povzbudivých a omamných látek. 

Každý závodník a doprovod se striktně řídí pokyny rozhodčích a organizátorů. 

Každý závodník zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a životě sebe ani 
ostatní závodníky. Chová se šetrně k životnímu prostředí, neodhazuje při závodě odpadky na 
jiná místa, než k tomu určená. 

Závodník nesmí vyběhnout na trasu bez startovního čísla. 

Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto 
skutečnost neprodleně nahlásit nejbližšímu rozhodčímu, či pořadateli. 

Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků. 
Vzájemná spolupráce mezi závodníky je povolena a vítána. 
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Všechny překážky a trasa musí být v průběhu závodu překonány, nebo splněny náhradním 
plněním, v opačném případě je závodník diskvalifikován. 

V případě nezvládnutí některé překážky, je určen pořadatelem náhradní úkol – 15× angličák 
(burpee). 

Při nenadálých situacích na překážkách (dlouhé časové plnění, přelidnění překážky apod.) se 
závodník řídí pokyny pořadatele. 

Platí pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším a nekřižují jim 
úmyslně cestu. 

Časy budou měřeny ruční časomírou.  

Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v odpoledních hodinách v den závodu. 

 

 


