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PRAVIDLA TRÓBECKÉ BLUDIČKY  

 

Obecná pravidla  
• Závodu Tróbecká Bludička se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci, což 

zmená, že a) vyplnili přihlášku online a uhradili startovné v termínu pro online platbu případně 
osobně u pořadatele nebo b) se zaregistrovali v den startu a uhradili na místě i startovné dle 
propozic. Možnosti a) a b) nelze kombinovat. 

• Jako jednotlivci se mohou zúčastnit v závodu chodců i běžců pouze osoby od 13 let – rozhoduje 
rok narození.   

• Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla Tróbecké 
bludičky, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit. 

• Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se 
závodem. 

• Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní 
nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele. 

• Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu Tróbecké bludičky. V případě porušení 
pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit bez nároku na náhradu. 

• Závodník Tróbecké bludičky musí být vybaven funkční čelovkou nebo svítilnou a alespoň 
jedním reflexním prvkem. 

• Závodník v průběhu závodu musí dbát pokynů pořadatele. 
• Každý závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) účastníkovo fotografie, 
videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních 
materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, 
Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších 
informačních materiálech. Dále souhlasí, aby Správce zpracoval i telefonní číslo a e-mail.  

 

Registrace 
• K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře 

nebo v den závodu osobně u pořadatele do naplnění kapacity . 
• Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové 

přihlášce. 
• Online registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsání startovného na účet 

pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem nebo hotově dle propozic Tróbecké 
bludičky. 

• Registrace závodníka na místě je platná až po jejím zaplacení v hotovosti u pořadatele. 
• Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, se zruší. Seznam přihlášených bude 

průběžně aktualizován na www.tjsokoltroubky.cz. 
• Počet startujících závodu Tróbecká bludička je limitován. 
• Změny v registracích (přehlášení závodu, změna jména) jsou možné pouze na e-mailu 

trobeckabludicka@seznam.cz, nebo telefonicky u pořadatele 737 121 033.  
• Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které 

pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-
mailu. 
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• Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto 
pravidlech bez předchozího oznámení. 
 

Pravidla obecná při závodě  
• Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné pořadateli. 
• Měřící čip musí být upevněn na noze v oblasti kotníku dle pokynů pořadatele. 
• Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci. 
• Startovní čísla a čip jsou majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení 

závodu se vrací zpět pořadateli.. 
• Závodník nočního závodu musí být vybaven funkční čelovkou nebo svítilnou a reflexním 

prvkem. 
• Závodník v průběhu závodu musí dbát pokynů pořadatele. 
• Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude 

viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu. 
• Účastníci chodeckého závodu smí trať absolvovat jen chůzí.  
• Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať. 
• Pořadatel závodu zajišťuje pro účastníky závodu odložení věcí a převlékárnu. 
• Pořadatel závodu neručí za odložené věci. 
• Občerstvení pro závodníky je poskytnuto v cíli a v zázemí. 
• Běh se psy je u nás vítán a to za podmínek: pes musí mít náhubek, krátké vodítko a je umístěn 

vždy na konci celého koridoru. Majitel nese veškerou zodpovědnost za svého psa a pořadatel 
nenese žádnou odpovědnost. 
 

Ceny a výsledky 
• Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii. 
• Vyhodnocení chodeckého závodu proběhne v těchto kategoriích:  

1) Chodci jednotlivci – muži 50 let a výše, ženy 50 let a výše 
2) Chodci týmy  

• Vyhodnocení běžeckého závodu proběhne v těchto kategoriích:  
1) Běžci jednotlivci –  junioři 13-17 let, juniorky 13-17 let 

  muži 18-35 let, ženy 18-35 let 
  muži 36-45 let, ženy 36-45 let 
  muži 45 let a výše, ženy 45 let a výše 

2) Běžci týmy 
• Pořadatelé si vyhrazují právo změnit kategorie vyhodnocení dle přihlášených účastníků. 
• Výsledný čas celého týmu se určuje podle posledního člena týmu v cíli.  
• Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány průběžně po doběhu každého jednotlivce a 

celého týmu do cíle. 
• Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na webových stránkách. 

 


