ŘÁD
CYKLISTICKÉHO ZÁVODU
v rámci projektu „Navštiv souseda – zatraktivnění
turistické nabídky polsko-českého pohraničí”

Karviná 27.08.2015
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PŘEKRAČUJEME HRANICE

ŘÁD CYKLISTICKÉHO ZÁVODU

I.

II.

III.

Cíle závodu:
1. Propagace cykloturistiky jako formy rekreace a aktivního odpočinku.
2. Propagace turisticko – zeměpisných hodnot města Jastrzębie-Zdrój a města
Karviná.
3. Rozšíření znalostí o stezkách a cyklostezkách.
4. Vytváření podmínek k aktivnímu odpočinku.
5. Integrace přeshraničních společenství.
Organizátor závodu:
město Jastrzębie-Zdrój
statutární město Karviná
Termín závodu: 27.08.2015

IV.

Organizace závodu:
Skupina účastníků z Karviné
14.00 h – sběr účastníků z Karviné na Masarykové náměstí v Karviné (prostor
před Zámkem Fryštát)
14.15 h – odjezd skupiny ve směru Jastrzębie-Zdrój
15.30 h – sběr účastníků z Jastrzębia-Zdroju a Karviné ve Zdroju (park za zadní
částí restaurace „Dąbrówka”)
16.00 h – start z Jastrzębia-Zdroju
17.15 h – příjezd do cíle závodu od ul. Lázeňské v Karviné (Park Boženy
Němcové, parkoviště u kynologického cvičiště).

V.

Podmínky účasti:
Závod se bude odehrávat při běžném silničním provozu, účastníci musí
zachovat zvláštní opatrnost a znát pravidla silničního provozu.
1. Každý účastník před startem v cyklistickém závodu má závazek seznámit
se s řádem a jeho podmínkami. Řád závodu je dostupný na internetové
stránce
organizátora
závodu
statutárního
města
Karviné
http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/projekty/proj
ekty_EU
2. Účast v závodu je možná jen s jednoznačnou akceptací řádu.
3. Je nutno dodržovat podmínky řádu závodu a také řídit se pokyny vedení
závodu a příkazy osob řídících dopravu.
4. Účastníci jsou závázáni podepsat prezenční listinu ve dne konání závodu.
5. Účastníci závodu musí mít vědomosti a dovednosti nezbytné pro pohyb na
silnicích.
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6. Neplnoleté osoby, která již mají 15 let musí předložit písemnou shodu
rodičů nebo zákonného zástupce k účasti v závodu.
7. Osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit závodu pouze s doprovodem rodičů
nebo zákonného zástupce.
8. Účastník závodu musí být vybaven technicky způsobilým kolem, vybaveným
v souladu se závaznými předpisy a ochrannou přilbou.
9. Účastníci závodu si zabezpečí sami pojištění na vlastní náklady.
10. Účastníci závodu startují na vlastní odpovědnost.
11. Účast v závodu je bezplatná.
VI. Podmínky pohybu na veřejných komunikacích během trvání závodu:
1. Účastníci závdou se pohybují na pravé části vozovky a krajnice v celé
trase závodu.
2. Všicni účastníci závodu jedou za vedoucím závodu, osobou která určuje
rychlost a směr jízdy, jedouc v kompaktní koloně při zachování
bezpečného odstupu od sousedního cyklisty.
3. Každý z účastníků závodu je zavázán k jízdě v rovnoměrném tempu
přizpůsobeném rychlosti jiných účastníků, při zachování opatrnosti a
bezpečném odstupu.
4. Účastník závodu se musí pohybovat v souladu s pravidly silničního provozu.
Jedouc ve skupině musí účastník dodržovat minimální vzdálenost mezi koly
3-5 m a při klesáních 15-30 m.
5. Počet kol jedoucích v jedné skupině nesmí překročit 15.
6. Během jízdy v koloně je vhodné zachovávat odstup min. 200 m mezi
jednotlivými skupinami.
7. Každý účastník závodu je zavázán k jízdě v rovnoměrném tempu
přizpůsobeném rychlosti jiných úřastníků, při zachování opatrnosti, náleží
jet klidně a rovnoměrně v pelotonu.
8. Jízda v organizované skupině nezbavuje jednotlivé cyklisty dodržování
závazných dopravních předpisů.
9. Při klesání není vhodné zrychlovat kolo, není dovoleno předjíždět. Je nutné
kontrolovat rychlost a brždění.
10. Každý manévr na cestě musí být proveden s ujištěním se o možném jeho
bezpečném provedení a odpovědné včasné signalizaci.
11. Během zastávky nesmí být přehražena cesta. Zastávky je nutno provádět
poza vozovkou, na parkovišti, louce nebo palouku.
12. Před započetím závodu vedoucí závodu popíše trasu přejezdu s ohledem na
nebezpečné místa tvořících ohrožení.
VII.

Na trase je zakázáno:
1. Požívání alkoholu a jiných otupujících prostředků.
2. Znečišťování trasy závodu a přilehlých míst.
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3. Ničení přírody.
4. Individuální jízda na kole bez vedoucího závodu.
5. Vybočování z trasy závodu bez shody organizátora.
VIII.

IX.

Odpovědnost organizátora
1. Organizátor závodu nepřebírá odpovědnost za nehody a škody v čase
závodu, a to jak vzhledem k účastníkům závodu, tak k třetím osobám.
2. Účast v cyklistickém závodu je dobrovolná a každý účastník startuje na
vlastní odpovědnost, bez ohledu na povětrnostní podmínky na trase závodu.
3. Organizátor závodu nenese odpovědnost za věci ztracené během závodu a
za škody způsobené účastníky závodu.
4. Organizátor závodu nezajišťuje místo pro přechovávání věcí účastníků
závodu.
5. Organizátor závodu určí místo, kde účastníci závodu po dojetí do cíle
závodu odstaví svá kola.
6. Organizátor předpokládá:
 občerstvení v cíli závodu,
- trička a batohy pro účastníky závodu.
Závěrečná ustanovení:
1. Všichni účastníci startující v závodu dávají souhlas ke zveřejnění svých
vyobrazení v článcích z průběhu závodu, umístěných v médiích a
propagačních materiálech organizátora.
2. Zavazující interpretace řádu náleží organizátorovi závodu. Ve sporných
věcech je rozhodnutí organizátora závodu rozhodnutím konečným.
Neznalost řádu nezbavuje účastníka závodu povinnosti jej dodržovat.
3. Nepředpokládá se změna termínu závodu vzhledem k povětrnostním
podmínkám.
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