TRAVNÝ TREK 16.12.2017
PRAVIDLA A PROPOZICE ZÁVODU

Rozdělení startujících do kategorii
1) Travný Trek je závodem jednotlivců nad 15 let. Pokud je účastníkem osoba mladší 15 let,
je nutné, aby startovala v doprovodu (v týmu) s osobou starší 18 let. Jednotlivci (týmy) si
sami a čestně zvolí svou kategorii 21,5 km - STRONG (těžká) nebo 12,5 km - KLASIK.
Kategorie STRONG je naprosto volně určena všem lidem, kteří dobře znají svou výkonnost,
a je povinná pro sportovce registrované v klubech a svazech vedenými pod ČSTV jako je
MTB, Cyklistika, Triatlon, Orientační Běh, Atletika, Gymnastika, Plavání, Hokej, Fotbal,
Ragby, Florbal, Házená, Košíková, Veslovaní, Kulturistika a jiné. Kategorie KLASIK je
zakázána registrovaným sportovcům a je určena široké sportovní a laické veřejnosti bez
registrace v oddílech.
2) Travný Trek je sportovní akce, ve které mohou jako jednotlivci startovat jen osoby starší
15 let. V týmu mohou v doprovodu osoby starší 18 let, která nese za nezletilého
zodpovědnost, startovat i mladší 15 let, ale pouze v kategorii KLASIK. Na startování osoby
mladší 15 let v týmu v kategorii STRONG je možné udělit výjimku. Jména osob jednoho
týmu se nahlásí v den závodu při prezenci. V praxi to tedy znamená, že jeden rodič může
startovat např. se dvěma dětmi do 15 let. Všechny osoby mladší 18 let musí předložit
souhlas rodiče či zákonného zástupce s účastí v závodu.
3) Trasa závodu vede po značených turistických trasách a lesních cestách a všichni
účastníci startují na vlastní nebezpečí.
4) Dle průběhu registrace si pořadatelé vyhrazují právo rozdělit účastníky do podkategorií.
Předpokládané podkategorie budou: Muži STRONG, Ženy STRONG, Kluci KLASIK, Dívky
KLASIK, Muži KLASIK 15-38, Muži KLASIK 39+, Ženy KLASIK 15-38, Ženy KLASIK 39+
Systém registrace
1) Registrace v období do 3.12.2017 stojí 350Kč při platbě předem a 400Kč při platbě na
místě. V ceně registrace je zajištění občerstvení a organizace během závodu a upomínkový
předmět (pletená čepice nebo šátek) + bonus (dárky od sponzorů).
Registrace od 4.12.2017 stojí 400Kč s možností platby již pouze na místě. V ceně registrace
je zajištění občerstvení a organizace během závodu a upomínkový předmět (pletená čepice
nebo šátek) + bonus (dárky od sponzorů).
Cena startovného bez upomínkového předmětu (pletená čepice nebo šátek) je snížena o
50%.
Děti do 15 let mají slevu dalších 50% z příslušné ceny startovného.
2) Registrace probíhá elektronicky přes webové stránky www.festivalsnehu.cz
3) Startovné bude za každého účastníka, bez ohledu na to, zda startuje jako jednotlivec nebo
v týmu, uhrazeno převodem na účet Obce Morávka:
číslo účtu: 1682041399/0800
variabilní symbol (datum akce): 16122017
zpráva pro příjemce: Jméno Příjmení účastníka/ů
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4) Pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít nebo upravit podmínky registrace
pokud to bude vyžadovat situace (např. naplnění limitu 300 závodníků).
Základní pravidla postupu
1) Jednotlivec (tým) vychází pešky z místa Startu a musí projít celou trasu přes kontrolní
body, kde bude zaevidován dle startovního čísla, až do Cíle. Časový limit pro absolvování
obou délek trasy (12,5 km i 21,5 km) je maximálně 4 hodiny.
2) Rychlost pohybu, strategii odpočinku a občerstvení si volí jednotlivec (tým) sám podle
aktuální fyzické a psychické situace. Na trase budou čtyři občerstvovací kontrolní body,
kterými musí každý účastník projít.
3) Jednotlivec (tým) muže využít k postupu pouze své vlastní fyzické a psychické síly (jsou
doporučeny nesmeky, trekové hole a brufen).
4) Jednotlivec (tým) musí být po celou dobu závodu identifikovatelný viditelně umístěným
startovním číslem na batohu či oděvu a každý závodník musí mít nepoškozený identifikační
pasek na ruce, který sundává až po kontrole v cíli.
5) Každý jednotlivec (tým) musí projít na trase všemi kontrolními a občerstvovacími
stanovišti.
6) Jednotlivec (tým) postupuje po turistických značkách a zpevněných lesních cestách podle
pevně stanovené a značené trasy Travný Treku.
7) Je zakázáno brát s sebou domácí zvířata.

Povinná výbava
Každý závodník v týmu musí mít u sebe plně nabitý a funkční telefon opatřený
nepromokavým obalem.

Pozn.: ORGANIZÁTOŘI SI VYHRAZUJÍ PRÁVO UVEDENÉ PROPOZICE ZMĚNIT DLE
POTŘEBY.
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Souhlas zákonného zástupce účastníka mladšího 18-ti let
s účastí na akci Travný Trek konané dne 16.12.2017.

Svým podpisem níže potvrzuji svůj souhlas s účastí této
nezletilé osoby:
jméno…………………………………………………………………..
příjmení………………………………………………………………..
bydliště……………………………………………………….………..
rok narození…………………………………………………………..

na akci Travný Trek 2017 pořádané Obcí Morávka. Tento
souhlas platí pouze pro danou akci.

jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilé osoby:
………………………………………………………………………….

podpis zákonného zástupce nezletilé osoby:
………………………………………………………………………….

V ………………………. dne …………………………

