
Propozice k 5. ročníku charitativního běhu Boříme bariéry aneb spolu to jde líp 

 

Pořadatel: Světová škola Gymnázia Frýdlant (https://www.facebook.com/svetovaskolaGF)  

Termín konání: 24. 9. 2022 

Místo konání: městský park Frýdlant (50.9209619N, 15.0753792E) 

Registrace: od 1. 9. 2022 do 21. 9. 2022 na odkaze https://forms.office.com/r/RFwsnhkGP9, 

případně na místě v den závodu od 9:00 do 10:00 

 

Harmonogram:  

9:00 – 10:00 prezence 

10:15 start závodu na 5 km 

10:20 start závodu na 1 km 

11:30 předpokládané vyhlášení výsledků  

 

Vyhlašované kategorie: 

Děti narozené 2015-2022 na 1 km 

Děti narozené 2008-2014 na 1 km 

Muži ročník 2007 a starší na 5 km 

Ženy ročník 2007 a starší na 5 km 

 

Startovné: 

Děti do 18 let – 50 Kč 

Dospělí – 100 Kč 

Platí se při prezenci formou příspěvku do veřejné sbírky. Mějte, prosím, částku připravenou přesně. 

 

Tratě: 

1 km – silnice (vhodné pro kočárky a vozíčkáře) – https://mapy.cz/s/mazetohelu  

5 km – silnice i terén – https://mapy.cz/s/hucehesuge  

  

https://www.facebook.com/svetovaskolaGF
https://forms.office.com/r/RFwsnhkGP9
https://mapy.cz/s/mazetohelu
https://mapy.cz/s/hucehesuge


Fotografie: 

• Registrací do závodu souhlasí závodníci s pořizováním fotografií a jejich publikací pro 

prezentaci závodu a školy. 

• Veškeré materiály (fotografie a video) pořízené během akce mohou být pořadatelem použity 

k vlastní propagaci bez nároku na honorář. 

Pravidla:  

• Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 

• Každý účastník je psychicky i zdravotně způsobilý se uvedené akce zúčastnit a v případě 

jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po pořadateli požadovat žádné finanční ani jiné 

odškodnění a bolestné. 

• Závodníci jsou povinni řídit se pokyny organizátorů a dbát pravidel silničního provozu. 

• Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. 

• Pořadatel závodu neručí za odložené věci. 

• Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu. Při nedodržení je závodník 

diskvalifikován nebo penalizován. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů 

nepředvídatelných okolností. 

• Nezletilí účastníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení. 

Podepsaný originál je nutné předložit při registraci v místě závodu, jinak nemůže být závodník 

zařazen do závodu. 

• Při prezenci je závodník povinen podepsat prezenční listinu. 

• Závodník je povinen se nechat označit startovním číslem podle pokynů pořadatele. 

• Závodník nesmí blokovat jiného závodníka a musí dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play. 

• Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se 

na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil. 

• Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly, řeší pořadatel. 

• Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky. 

• V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit 

pořadateli. 

• Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán - 

např. zpomalí, případně nahlásí své číslo. 

Diskvalifikace (vyřazení závodníka ze závodu): 

• Nastane v případě, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, 

např. neabsolvuje celou trať. 

• Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky 

nebo pořadatele. 

• Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost 

ostatních závodníků. 

• Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit 

diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později. 


