Olsa Activ Race 2018
Propozice
I.CÍL ZÁVODU
1. Vytváření podmínek pro utváření zdravého životního stylu při běhu a jízdě na kole.
2. Podpora aktivního využití volného času mezi komunitou žijící v Euroregionu Těšínského Slezska, stejně jako
dalších nadšenců fyzické aktivity z celého okolí ve výše uvedených pohybových formách.
3. Prezentace turistických hodnot regionu.
4. Posílení sociálních vztahů a integrace místních komunit měst a turistů.
II.ORGANIZÁTOŘI
Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu
„Anima Pro Activ”
43-400 Cieszyn, ul. Górna 9a
Telefon +48730 720 332

Správa účelových zařízení
737 01 Český Těšín, Svojsíkova 833,
Česká republika
Telefon: +420 558 712 584

e-mail:olsaactivrace@gmail.com
závodní kancelář – místo startu každé etapy
FanPage: Facebook.pl/OlsaActivRace
III. DATUMY A MÍSTA KONÁNÍ ZÁVODU

I. etapa
II. etapa
III. etapa
IV. etapa
V. etapa
VI. etapa
VII. etapa

Datum:
28.04.2018
29.04.2018
12.05.2018
13.05.2018
08.06.2018
09.06.2018
10.06.2018

Start:
Náměstí v Cieszynie
Náměstí ve Skoczowie
Náměstí v Ustroniu
Náměstí ve Wisle
Amfiteátr v Istebné
Náměstí v Jablunkově
Stadion v Třinci

Cíl:
Náměstí v Cieszynie
Amfiteátr v Brenné
Náměstí ve Wisle
Amfiteátr v Istebné
Náměstí v Jablunkově
Stadion v Třinci
Náměstí v Českém Těšíně

IV. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Účastník soutěže bude ten, kdo se osobně přihlásí přes www.race-timing.pl nebo v případě

nenaplnění počtu účastníků skrze internetové přilášení možnost v kanceláři závodu v den závodu.
2. Potvrzením účasti v soutěži je registrace. Každý účastník obdrží startovní číslo a časový čip po dobu
trvání soutěže. Sportovcům je zakázána jakákoliv manipulace s čipem v průběhu závodu.
3. Právo soutěžit mají jednotlivci, kteří jsou starší 18 let. Nezletilé osoby s písemným souhlasem a v
případě potřeby pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců účastníků akce.
4. Každý účastník startuje na svou vlastní zodpovědnost (v případě nezletilých pod odpovědností rodičů
nebo zákonných zástupců).
5. Po odeslání přihlášky a zaplacení poplatku není možné změnit údaje účastníka nebo přenést právo
na účast jiné osobě.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout start účastníka, který je pod vlivem alkoholu nebo
omamných látek, agresivní a dělající takové činnosti, které by mohly ohrozit zdraví nebo život ostatních
účastníků a zástupci organizátorů, sponzorů a partnerů akce. V takovém případě nemá účastník nárok
na vrácení vstupního poplatku.
7. Nevyžádané startovní balíčky nebudou vydány ani odeslány později. Startovní balíčky je třeba
odebrat v den startu závodu v závodní kanceláři.
8. Odchod z trasy závodu je možný pouze na kontrolních místech a musí být o tom informován
pořadatel závodu.
9. Soutěžícím je povoleno startovat se zvířaty jako s doprovodem .
9.1. Zvířata jako doprovod se účastní závodu probíhajícího v celé trase (bez ohledu na vzdálenost), musí
být na vodítku, vodítko nesmí přesáhnout 2 metry na délku. Závodníci, kteří zvířata nebudou mít na
vodítku, se nebudou moci závodu účastnit.
9.2. Každé zvíře účastnící se soutěže jako doprovod musí mít aktuální zdravotní knihu se současnými
očkováními.
9.3. Účastník závodu (nebo jeho zákonný zástupce) odpovídá za zdravotní stav a platnost očkování
zvířat / zvířat.
9.4. Účastník závodu (nebo jeho zákonný zástupce) odpovídá za chování a bezpečnost zvířete / zvířat
během celé soutěže.
9.5. Účastník závodu je zodpovědný za případné škody způsobené psem nebo psem během celé akce.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené psem nebo psem účastníka.
10. Účastník závodu podpisem stvrzuje, že si přečetl všechny podmínky soutěžních pravidel a vyplnil
přihlášku pravdivě a úplně.

11. Limity účastníků účastnících se každé etapy:
Běžecká trasa - 100 závodníků
Cyklistická trasa - 50 závodníků
12. Účastnický poplatek za účast v každé fázi:

I. etapa
II.
etapa
III.
etapa
IV.
etapa
V.
etapa
VI.
etapa
VII.
etapa

Datum:

Start:

Cíl:

20 zł

30 zł

28.04.2018

Náměstí Cieszyn

Náměstí Cieszyn

do 28. února

do 31. března

29.04.2018

Náměstí Skoczowi

Amfiteátr Brenna

do 28. února

do 31. března

12.05.2018

Náměstí Ustron

Náměstí Wisla

do 9. března

do 13. dubna

13.05.2018

Náměstí Wisla

Amfiteátr Istebna

do 9.března

do 13. dubna

08.06.2018

Amfiteátr Istebna

Náměstí Jablunkov

do 6. dubna

do 11. května

09.06.2018

Náměstí Jablunkov

Atletický Stadion
Třinec

do 6. dubna

do 11. května

10.06.2018

Atletický Stadion Třinec

Náměstí Český
Těšín

do 6. dubna

do 11. května

40 zł
po 31. březnu
do 26. dubna
po 31 březnu
do 26. dubna
po 13. dubnu
do 10. května
po 13. dubnu
do 10. května
po 11. květnu
do 6. června
po 11. květnu
do 6. června
po 11. květnu
do 6. června

13. Pořadatel, všechny osoby, které s ním spolupracují, a osoby spojené s organizací a organizací
soutěže nepodléhají za osobní, majetkové a hmotné škody, které závodníkům vzniknou před, během
nebo po soutěži.
14. Soutěžící nesou občanskou a právní odpovědnost za veškeré škody, které způsobí.
15. Při přijetí těchto předpisů se účastníci vzdávají práva na právní nárok od organizátora nebo jeho
dodavatelů v případě nehody nebo škody související se závodem.
16. Účastník bere na vědomí, že je třeba dodržovat nařízení pořádkových služeb a podmínky předpisů.
17. Soutěžící souhlasí s podmínkami předpisů, když přihlášením deklaruje svou účast na závodě.
18. Účastník opravňuje organizátora, aby použil svůj registrovaný obrázek v následujících formách:
• uchování a reprodukci jakoukoli známou technikou a šíření v jakékoliv formě.
• Poskytovat sponzorům a oficiálním partnerům kopii nebo kopie, na kterých byl snímek zaznamenán,
aby byl použit k propagaci sponzora nebo oficiálního partnera z hlediska účasti na akci.
• Úvod do paměti počítače a multimediální sítě,
• Násobení záznamu pevného obrazu,
• Veřejné zobrazení, zobrazení, přehrávání, vysílání a opakování, stejně jako veřejné sdílení takovým
způsobem, že k nim může mít přístup všichni v místě a čase, které si zvolili,
• Vydávání a publikování v tisku, na webových stránkách, plakátech a billboardech,
• vysílání v televizním a rozhlasovém vysílání,

• Publikování fotografií účastníka z účasti na shromáždění.
19. Pořadatel má právo poskytnout oficiálním partnerům a sponzorům shromážděný materiál a použití
výše uvedeného registrovaného obrázku v rozsahu, který není širší než rozsah udělené licence.
V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Administrátorem osobních údajů účastníka je organizátor.
2. Osobní údaje účastníků závodů zpracuje pořadatel. Zpracování osobních údajů pro pořádání závodu
zahrnuje i jméno závodníka, datum narození a město, ve kterém má bydliště, zveřejnění startovní
listiny a výsledky závodu, kterého se daný závodník účastnil.
3. Osobní údaje účastníků budou organizátorem používány a zpracovávány v souladu s pravidly
stanovenými v zákoně ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů.
4. Účastník má právo kontrolovat své osobní údaje a opravovat je a doplňovat.
5. Poskytování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolné, avšak jejich neúplnost
nebo nepravdivost brání účasti v závodě.
VI. PRAVIDLA ZÁVODU
1. Běžecká část
Závodníci překonávají určenou běžeckou trasu:
Cieszyn: mapa trasy - příloha 1a
Skoczów - Brenna: mapa trasy - příloha 2a
Ustroń - Wisła: mapa trasy - příloha 3a
Wisła - Istebna: mapa trasy - příloha 4a
Istebna - Jablunkov: mapa tras - Příloha 5a
Jablunkov - Třinec: mapa tras - Příloha 6a
Třinec - Český Těšín: mapa trasy - příloha 7a

2. Část jízdního kola
Závodníci překonávají určenou cyklistickou trasu:
Cieszyn : trasa asfaltu a štěrku, mapa trasy - příloha 1b
Skoczów - Brenna: trasa asfaltu a štěrku, mapa trasy - příloha 2b
Ustroń - Wisła: horská trasa, mapa trasy - příloha 3b
Wisła - Istebna: horská trasa, mapa trasy - příloha 4b
Istebna - Jablunkov: mapa trasy - příloha 5b

Jablunkov - Třinec: mapa trasy - příloha 6b
Třinec - Český Těšín: mapa trasy - příloha 7b
Délky trasy, výškové tabulky a časové limity naleznete v jednotlivých přílohách.
Závodníci startují na vlastním kole, přizpůsobený správnému typu trasy.
Pozor! Určena horská trasa, vzhledem k technické obtížnosti, vyžaduje nutnost pohybovat se na
horském kole v terénu. Je možné dosáhnout značné rychlosti, tak, že závodníci musí přizpůsobit
rychlost sestupu jejich dovednostem.
Soutěžící jsou povinni nastoupit s cyklistickou přilbou!
3. Další informace
3.1. Soutěže v části jízdního kola se konají na lesních cestách a veřejných komunikacích. Soutěž má
rekreační a sportovní rozměr. Na veřejné silnici se musí jezdci pohybovat v otevřeném provozu v
souladu s pravidly silničního provozu pravého pruhu, a problémy jsou považovány za součást překážek
uvedených v cestě, s plným vědomím účastníků. Během trasy je možné mimo jiné zahrnout následující
situace:
• Křižovatka se semafory
• Uzavření železničního přejezdu
• Povinnost postoupit práva přednosti na přejezdu
3.2. Soutěže v běžecké části se budou konat převážně na lesních cestách (turistické stezky, horské
stezky atd.) nebo částečně na cestách vyloučených z provozu. Účast vozidel a osob účastnících se
silničního provozu však nelze vyloučit, a proto jsou účastníci povinni zachovat bezpečnost a náležitou
pozornost. Soutěž má rekreační a sportovní rozměr.
3.3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za kolize a nehody způsobené účastníky závodu, kterých
se zúčastnili. Účastníci závodu jsou osobně odpovědni za důsledky porušení zákonů - zákona o provozu
na pozemních komunikacích (.. Konsolidovaný text Dz U. 2017 položka 1137, ve znění pozdějších
předpisů). A zákon řidičů (konsolidovaný text Dz U. 2017 pos 978..).
3.4. Běžecká část závodu se uskuteční s hromadným startem. Podrobné informace budou uvedeny na
předběžném brífinku před startem etap.
3.5. Závod pro jízdu na kole se uskuteční jako skupinový start. Podrobné informace budou upřesněny
na předběžném brífinku.
3.6. Závodníci nemohou trasu absolvovat předem v rámci tréninkových jízd.
3.7. Během závodu nesmí závodníci zkrátit nebo změnit trasu určenou organizátorem. V případě
porušení tohoto ustanovení budou hráči potrestáni diskvalifikací.
3.8. V případě, že závodník opustí trasu, měl by se vrátit na závodní trasu a zahájit závod ve stejném
místě, kde opustil trasu. V případě porušení tohoto ustanovení budou hráči potrestáni.

3.9. Zkrácení určené trasy znamená oklamat sebe i organizátory a účastníky v důsledku nedostatku
upřímnosti a respektování pravidel fair play a takto konající závodník bude diskvalifikován z celého
cyklu Olsa Activ Race.
3.10. Soutěžící v závodě je povinen jednat v souladu s pravidly a brát patřičný ohled na ostatní
účastníky soutěže, rozhodčí, organizátory, pořádkové služby a lékařský doprovod.
3.11. Závodník musí udržovat svou osobní kulturu (zejména nepoužívat vulgární jazyk), dodržovat
pravidla fair play a respektovat přirozené prostředí.
3.12. Pořadatel má právo změnit datum a / nebo umístění závodu. Účastník bude o tomto informován
: umístění příslušné informace na facebookové stránce závodu a e-mailovou zprávou a to nejpozději
24 hodin před startem závodu. Provedení změn v tomto ohledu nevede ze strany pořadatele žádných
dalších povinností ve vztahu k účastníkovi, nebo naopak ve vztahu účastníka vůči organizátorovi.
3.13. Pořadatel nezodpovídá za absenci jízdního dokladu ze stran účastníků závodu.
3.14. Je zakázáno zúčastnit se závodu s bicyklem s elektrickou asistencí.
3.15. Předkládáním účastí v závodě soutěžící prohlašuje, že je zdravý a nemá žádné kontraindikace pro
dlouhotrvající a intenzivní sportovní úsilí.
3.16. Elektronické měření času se používá u všech událostí závodu.
3.17. Počáteční čísla jsou dána účastníkům v závodní kanceláři.
3.18. Startovní číslo a čip musí být namontovány v souladu s pokyny poskytnutými elektronickou
časovací službou vhodným způsobem pro daný typ. Podrobnosti budou zveřejněny na Facebooku
závodu.
3.19. Nesprávně připojené číslo nebo čip může vést k chybějící identifikaci účastníka na kontrolních
místech a v cíli a v důsledku toho může dojít k neklasifikaci závodníka.
3.20. Chybějící číslo se rovná diskvalifikaci účastníka.
VII. RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁVODU
1. Záznamy a ověření účastníků - v den soutěže od 8:30 do 10:00 v závodní kanceláři.
2. Technické odbavení v 10:30 v místě startu.
3. Informace o organizaci startu na předběžném brífinku.
4. 10:50 hod. - plná připravenost účastníků zahájit závod
5. hod. 11:00 - start běžců.
6. Čas 11:30 - cyklisté začínají v desetičlenných skupinách v 10minutových intervalech podle předem
stanoveného pořadí. Konec soutěže a vyhlášení vítězů po startu všech závodníků a následném
zobrazení seznamu výsledků.

VIII. Odměňování
1. V každé etapě budou první tři místa v kategorii ženy a muži uděleny v obou disciplínách ve formě
věcných cen.
2. Po každé etapě bude uděleno žluté tričko.
3. Cena pro vítěze celkového pořadí v každé kategorii a disciplíně.
3.1. Pravidla pro získání bodů pro každou etapu:
1. místo - 150 bodů
15. místo – 60 bodů
2. místo - 130 bodů
16. místo – 55 bodů
3. místo – 120 bodů
17. místo – 50 bodů
4. místo – 110 bodů
18. místo – 45 bodů
5. místo – 100 bodů
19. místo – 40 bodů
6. místo – 95 bodů
20. místo – 35 bodů
7. místo – 93 bodů
21. místo – 34 bodů
8. místo – 92 bodů
22. místo – 33 bodů
9. místo – 91 bodů
23. místo – 32 bodů
10. místo – 90 bodů
24. místo – 31 bodů
11. místo – 80 bodů
25. místo – 30 bodů
12. místo – 75 bodů
... atd. do 50.místa
13. místo – 70 bodů
14. místo – 65 bodů
V případě bodové rovnosti závodníků určuje vítězství: 1. počet vyšších míst v každé etapě.
2.počet vítězných etap.
3. los
IX. TRESTY
1. Sbor rozhodčí po dohodě s organizátorem může udělit následující sankce:
- Napomenutí
- Diskvalifikace
X. OCHRANA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Soutěžící musí respektovat životní prostředí a nesmí absolutně znečišťovat závodní trasu.
Nepořádek na trati bude potrestán diskvalifikací.
2. Nepoužívejte skleněné nádoby v blízkosti a na soutěžní trase.
XI. PROTESTY
1. Protesty komisi rozhodčích lze podat písemně nejpozději půl hodiny po uzavření trasy. Konečné
rozhodnutí při zvažování protestů náleží hlavnímu rozhodčímu.
XII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

1. Organizátor nenese odpovědnost za nehody účastníků při příjezdu a odjezdu z etap.
2. Pojištění proti nehodám a odpovědnosti za ně náleží účastníkům závodu.
3. Pořadatel nenese odpovědnost za ztracené předměty během soutěže.
4. Nedostatek znalostí předpisů nevyjímá z povinnosti řídit se jím.
5. Soutěž se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, odchylky jsou pouze: silný vítr
ohrožující zdraví nebo život, kroupy nebo bouřky.
6. Z bezpečnostních důvodů může organizátor tuto trasu změnit nebo zkrátit.
7. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit událost z důvodu přírodních pohrom nebo jiných
považovaných za „vyšší moc“.
8. Pořadatel poskytuje všem závodníkům, kteří se účastní závodu potřebnou lékařskou péči po celou
dobu trvání soutěže.
9. Každý účastník vyplněním a podepsáním vstupního souhlas s těmito pravidly dává souhlas se
zpracováním svých osobních údajů.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo interpretovat tyto předpisy a jejich změny.
11. Ve věcech, na které se tyto předpisy nevztahují, rozhodne organizátor.

