Dětské běhy
6. ROČNÍK

DATUM

18. dubna 2020

START

VZDÁLENOST

silnice před areálem
Škodaland

100 m,

GPS:49.714694N,
13.355211E

Bude upřesněn*

200 m,
400 m,

TRAŤ

In-line dráha v areálu
Škodaland

800 m

* děti budou startovat podle kategorií od nejstarších po nejmladší v 10 minutových intervalech.
Časový interval je orientační, může se o pár minut lišit.

KATEGORIE
-

rozhodující je ročník narození:
•
•
•
•

100 m: Děti do 5 let (2015 a více)
200 m: Děti od 6 do 8 let (2014-2012)
400 m: Děti od 9 do 11 let (2011-2009)
800 m: Děti od 12 do 15 let (2008-2005)

REGISTRACE
•

•

online registrace zde:
https://www.sportt.cz/register/922
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz/detske-behy
(nebo proklikem přes webové stránky, tlačítko Registrace),
případně před startem v prostoru dětských závodů u in-line okruhu – stan Plzeňského kraje – čas bude
upřesněn

•

kapacita závodu: 50 běžců v každé kategorii

•

registrace jsou ZDARMA

•

v případě nízkého počtu (méně než 3 závodníci) přihlášených závodníků bude daný běh vynechán a bude
odstartován běh následující

•

o registraci Vás budeme informovat potvrzujícím e-mailem, svoji registraci si zároveň můžete zkontrolovat
v on-line startovní listině (tlačítko Startovní listina on-line https://www.sportt.cz/startlist/922),

Zákonný zástupce přihlášením dítěte do závodu:
•

Vyjadřuje souhlas s účastí dítěte na závodu, a to za podmínek uvedených na internetových stránkách
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz v sekci Pro běžce – Dětské běhy. Zákonný zástupce prohlašuje, že se
seznámil s podrobnostmi akce, Závaznými pravidly závodu a Souhlasem se zpracováním osobních údajů –

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

GDPR, a nemá vůči nim žádné výhrady. Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů nezletilého,
které nebudou poskytnuty třetím osobám (plní pouze administrativní úlohu). Zákonný zástupce prohlašuje, že
je srozuměn s možností případných komplikací, které mohou závodníka na akci potkat. Zákonný zástupce dále
prohlašuje, že nezletilého poučí o pravidlech bezpečného chování v průběhu akce. Zákonný zástupce si není
vědom žádných zdravotních obtíží, které by nezletilému bránily se akce účastnit. Pořadatelé nenesou
odpovědnost za případnou újmu na zdraví dítěte, která by mohla při závodu vzniknout. Zákonný zástupce
prohlašuje, že dítě běží na vlastní nebezpečí a že přebíráte veškerou odpovědnost.

SOUČÁSTÍ BĚŽECKÉHO DNE JSOU I DALŠÍ BĚHY
•

Půlmaraton – závod na 21,0975 km

•

OMEXOM Krajská desítka – závod na 10,6 km

•

Krajská šestka – závod na 6,35 km

•

Týmový běh – tým o 3 běžcích, přihlášený pod jedním týmem na trasu Krajské šestky

DOPROVODNÉ AKTIVITY V AREÁLU ŠKODALAND
Doprovodné aktivity budou zveřejněny v novinkách s blížícím se termínem akce.

CENY
Vyhlášení vítězů proběhne v čase mezi 13:00 – 15:00 hodinou.
•

Pamětní medaile

•

Cukrovinky

•

Věcné dary od partnerů Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje 2020

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A SERVIS PRO ZÁVODNÍKY
•

Sprchy, umyvadla a toalety budou zajištěny v prostoru velkého parkoviště před budovou areálu Škodaland.

•

Úschovna pro běžce bude zřízena v 1. patře budovy Škodaland.

•

Parkoviště u areálu Škodaland, zahrada areálu. Omezený vjezd a výjezd z důvodu křížení příjezdové silnice
s trasou závodu – VJEZD DO 9:45 HODIN, VÝJEZD OD 13:00 HODIN.

•

o

Dále možnost parkování u Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 8.

Kyvadlová doprava – Západočeská univerzita (zastávka MHD) – Bory (zastávka ČSAD, stan. 3) – Škodaland
(zastávka MHD – U Přehrady)

•

Atrakce pro děti

•

První pomoc zajišťovaná Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje po celou dobu závodu

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

TRAŤ
In-line okruh v areálu Škodaladn.

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

PRAVIDLA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným
souhlasem zákonného zástupce.
Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5 dnů od registrace, v případě, že poplatek není včas
uhrazen, registrace bude zrušena. Registrace den před závodem a v den závodu se platí hotově na místě. On-line
registrace běžců bude uzavřena nejpozději 16. 4. 2020 ve 12:00 hodin, případná další registrace je možná pouze v
den závodů. Registrace je považována za platnou až po připsání startovního poplatku v jeho plné výši na účet
pořadatele, nejpozději však 16. 4. 2020.
Zaplacené startovné se nevrací, je možné ho pouze převést do 15. 4. 2020 na jiného účastníka závodu/ na jinou
trať závodu.
Pořadatel má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení.
Pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to, zda již věku před závodem
dosáhl v daném roce, nebo teprve dosáhne.
Při vyzvedávání startovního balíčku je závodník povinen se prokázat platným dokladem totožnosti a mít u sebe
potvrzovací e-mail o registraci.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, výjimkou je pouze vyhlášení stavu nebezpečí či vyhlášení
krizového stavu.
Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů extrémních podmínek (stav nebezpečí, krizový stav), ohrožení života
a zdraví účastníků, nebo vyšší a veřejné moci, má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, závodník nese plnou odpovědnost za posouzení své připravenosti na
závod.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní
propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
Za závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho
sledováním.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
Po celé délce trati je doprovod běžců přísně zakázán.
Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu a pokyny pořadatele.
Závodník je povinen proběhnout všemi kontrolami a nevybočovat z tratě.
Závodník je povinen mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
Startovní čísla jsou vázána na registraci a jsou nepřenosná na jinou osobu.
Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať.
V případě ztráty měřícího čipu je závodník povinen uhradit pořadateli poplatek ve výši 500,00 Kč.
Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo případně pozměnit trasu běhu.
Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.
Ceny pro vítěze a výhry, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve prospěch pořadatele. Ceny jsou dále
nenárokovatelné.
Předání cen vítězům Soutěže o nejlepšího běžce z Plzeňského kraje je podmíněno úplným vyplněním registračního
formuláře, osobní účastí na vyhlášení vítězů, a zároveň prokázáním se platného dokladu opravňujícího trvalý pobyt
v některé obci v územním obvodu Plzeňského kraje. Ceny jsou dále nenárokovatelné.
Týmový běh - skupiny mohou být mužské, ženské nebo smíšené.
Týmového běhu se mohou zúčastnit všichni, kteří dají dohromady tým o 3 lidech.
Týmový běh je určen všem, kteří se přihlásí na běh Krajské šestky.
Start týmového běhu proběhne se startem Krajské šestky.
Vyhodnocují se tři nejlepší týmy s nejnižším součtem časů.

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
s účastí na akci Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2020
(Dětský běh)
pořádaný Plzeňským krajem, IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň
(dále jen „Pořadatel“)
Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:

...............................................................................................

Datum narození:

...............................................................................................

Trvalé bydliště:

...............................................................................................

Vztah k nezletilému (matka/otec):

...............................................................................................

Telefonické/e-mailové spojení:

...............................................................................................

Nezletilý (dále také „závodník“)
Jméno a příjmení:

...............................................................................................

Datum narození:

...............................................................................................

Trvalé bydliště:

...............................................................................................

Výběr běhu:

□ 100 m (2015 a více) □ 200 m (2014-2012)

□ 400 m (2011-2009)

□ 800 m (2008-2005)

Zákonný zástupce tímto vyjadřuje svůj souhlas s účastí dítěte na akci Krajský půlmaraton 2020, a to za podmínek
uvedených na internetových stránkách http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz v sekci Pro běžce – Krajský
půlmaraton/OMEXOM Krajská desítka/ Krajská šestka/ Týmový běh/Dětské běhy – „Propozice závodu“.
Zákonný zástupce uvádí, že se seznámil s podrobnostmi akce, Závaznými pravidly závodu a Souhlasem se
zpracováním osobních údajů – GDPR, a nemá vůči nim žádné výhrady. Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním
osobních údajů nezletilého, které nebudou poskytnuty třetím osobám, plní pouze administrativní úlohu.
Zákonný zástupce uvádí, že je srozuměn s možností případných komplikací, které mohou závodníka na akci potkat.
Zákonný zástupce dále prohlašuje, že nezletilého poučí o pravidlech bezpečného chování v průběhu akce.
Zákonný zástupce si není vědom žádných zdravotních obtíží, které by nezletilému bránily se akce účastnit.
Pořadatelé nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví dítěte, která by mu v důsledku porušení pravidel
bezpečného chování vznikla.
V ...................................... dne .................................................
Podpis zákonného zástupce
................................................
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje

