SCALA RACE Zašová 2021
Propozice a pravidla závodu
Prosíme všechny účastníky a návštěvníky, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu a dodržovali je.
Datum a místo konání:

5. 6. 2021, prezence od 12.30, začátek startu ve 14 hodin.
Zašová, areál Zašovská skála. Start v dolní části areálu (u potoka)

Závod je určen mládeži od 11ti do 18ti let. Soutěží se ve dvojicích, které se do závodu přihlásí.
Kapacita závodu bude určena aktuálně platnými epidemiologickými pravidly. Dříve přihlášení budou mít přednost
v případě, že kapacitu budeme muset omezit.
Kategorie:
Zařazení startovních dvojic do kategorie se určuje dle ročníku staršího z dvojice, v případě smíšených dvojic
spadají tyto automaticky do kategorie Kluci.
4 kategorie:
Rozhodující pro zařazení je rok narození, nikoliv dosažení věku.
Mladší kluci: rok narození: 2007 – 2010
Starší kluci: rok narození: 2003 – 2006
Mladší dívky: rok narození: 2007 – 2010
Starší dívky: rok narození: 2003 – 2006
Startují nejdříve účastníci z mladších kategorií (kluci, dívky), následuje start starší kategorie (kluci – dívky) dle
startovního čísla s intervalovým startem. Časový harmonogram startů jednotlivých kategorií bude zveřejněn 4.
června ve 20.30 hodin.
Přihlášky on-line
 On-line přihlašování bude spuštěno od 1. května a ukončeno 2. června ve 20 hodin případně dříve po
naplnění kapacity závodu.
 Účastníky závodu mladší 15ti let může přihlásit pouze jejich rodič či jiný zákonný zástupce.
 Pořadatel si vyhrazuje možnost omezení počtu přihlášek v jednotlivých kategoriích.
 Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 Účast soutěžních dvojic je zdarma, bez startovného.
 Přihlášeným bude rozesláno potvrzení do 7 dní od přihlášení. Přesné informace o tom, v kolik hodin se
mají dostavit k prezenci a na start budou zveřejněny 4. června nejpozději ve 20.30.
Prezence na místě
 Prezence (vyzvednutí startovního čísla) probíhá v den závodu od 12.30 v prostoru před autodílnou ve
Skále.
 Startovní číslo je přiřazováno dle pořadí přihlášek.
Výsledky a vyhlášení vítězů
 Vyhlášení vítězů bude probíhat v dolní části areálu po ukončení závodu. Vyhlašovány a odměněny budou
první tři pozice v každé kategorii. Přesný čas vyhlašování bude zveřejněn spolu s časy startu jednotlivých
kategorií den předem ve 20.30 hodin na https://www.zasova.cz/scala-race.
 Upomínkové ceny a diplom obdrží všichni účastníci závodu.
Další ustanovení
 Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra,
zima, bouřky, apod) je pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace.
 Závodí se v rámci fair play.












Na trati a soutěžním prostoru není dovoleno držení či používání video nebo audio přehrávačů, rádií,
vysílaček, mobilních telefonů či podobných přístrojů.
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem.
Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která
vznikne jim, nebo pořadateli, nebo třetím osobám před, během, či po závodě nesou rodiče nebo zákonní
zástupci.
Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
Za odložené věci pořadatel neručí.
Pro účastníky závodu je zajištěn pitný režim a ovoce.
Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
Účastníci jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízení z hlediska ochrany zdraví.
Ustanovení těchto propozic mohou být v případě nezbytnosti pořadatelem doplněna nebo upravena.
 Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní
před závodem na svých internetových stránkách https://www.zasova.cz/scala-race.

Pořadatel


Pořadatelem SCALA RACE je Obec Zašová a jím zřízený Organizační výbor.

