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Inbound Marketing

Dostaneme vás
na vrchol
B2B & HR Marketing
Jsme online agentura,
která pomocí inbound marketingu
pomáhá růst firmám
z regionu i ze světa.

Začněte stoupat s námi
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ÚVOD
Ahoj sportovci,
máte v rukách manuál (propozice) ke štafetovému běhu týmů RUN PRAHA – PLZEŇ,
který se uskuteční v sobotu 15. září 2018 z Říčních Lázní, Praha Radotín a poběží se
z 80% po Cyklotrase č. 3. Cíl je po 9 předávkách ve Sportpenzionu Pohoda, Plzeň-Letkov.
Manuál obsahuje i pravidla. Pozorně si vše přečtěte a nastudujte. Dbejte pokynů
pořadatelů. Čeká vás 10 úseků a 1 den zážitků. A celkem 100 uběhnutých kilometrů.
Závod je hlavně o radosti, o společném dobrodružství, o kamarádství, o týmové souhře,
o překonávání sám sebe.
Užijte si každý kilometr.
Těší se na vás
Tým RUN PRAHA – PLZEŇ

Úvodní slovo organizátora:
RUN PRAHA – PLZEŇ spojuje jak radost z běhání, tak soutěžení a je to závod pro každého. Běží ženy, muži, sportovci různých výkonnostních kategorií, parta kamarádů, firemní
kolektivy, sportovní kluby, každý si vybral svoji kategorii. Účastní se i ultra maratonci, kteří
běží celý závod sami nebo ve dvou.
Domluvila se parta lidí z práce, kteří reprezentují zaměstnavatele – firemní „štafety“.
Uběhnete závod za 1 den, žádný běh uprostřed noci a není třeba být celý víkend pryč.
Proč závod vznikl? Zajistil jsem stovky eventů pro desetitisíce lidí za 12 let fungování
agentury TOS Production a rád sportuji. V posledních letech se věnuji běhání
a účastním se různých závodů.
Tak jsem spojil příjemné s užitečným a vznikl projekt RUN PRAHA - PLZEŇ!
Přeji vám radost z běhání
Tomáš Sladký
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·

·

Termín: 15. 9. 2018
Specifikace: štafetový závod týmů
RUN PRAHA – PLZEŇ
100 km
1-10 běžců v jednom týmu
10 úseků, 9 předávek

·

1 den zážitků

·

· organizátorem pevně daná předávková místa

TRAŤ
Cyklotrasa č. 3 , 15% lesní cesty, 25% zpevněné cesty, 60% asfalt
ZNAČENÍ
Růžové šipky sprejem, cedule A4 se šipkou RUN PRAHA - PLZEŇ, reflexní prvky pro
poslední úsek, také značení Cyklotrasy č. 3 – ne všude je dobře značeno, ale z 90% jsou
cedule dobré pro orientaci!!!

Do každé kategorie jsou přihlášeni muži, ženy i mixované skupiny.
Hodnotíme vždy 1. místo, zde v těchto kategoriích:
RELAX

9 - 10

muži/ženy/mix

FUN

7-8

muži/ženy/mix

ULTRA

5-6

muži/ženy/mix

ELITE

3-4

jedna cena

COUPLE

2

jedna cena

EXTREME

1

muži/ženy
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ÚVOD
START:
Kiosek Říční Lázně, K Lázním, 153 00 Praha 16, Radotín - Praha 16
GPS 49.9749317765, 14.3580003083
Prosíme buďte na startu alespoň 30 min před startem!
ČASY STARTU:
Jednotlivci v kategorii EXTREME startují hromadně v 6.30
Všechny ostatní týmy startují postupným startem od 7.00 dle startovní listiny
CÍL:
Sportpenzion Pohoda, Plzeňská 180, 326 00 Plzeň - Letkov
GPS 49.7294922N, 13.4721372E
Časový limit závodu je 15 hodin. Nikdo ti nebrání v doběhnutí po limitu, ale pak je to
bez účasti pořadatelů a dalšího komfortu.
Limit jednotlivých úseků je cca 70 minut na 10km.
Trasa bude značena růžovými šipkami na trase a poslední úsek i reflexními prvky na
stromech.
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PRAVIDLA – DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Pravidla závodu
Všeobecné podmínky pro účastníky RUN PRAHA - PLZEŇ.
Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) RUN PRAHA - PLZEŇ (dále jen „běh“, „akce“ či
„závod“) je HYTOS group, s. r. o., K Lukám 235, 330 01 Kyšice, IČ: 29080037, DIČ: CZ29080037, Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 23617, přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah
mezi organizátorem a účastníkem („běžec/i“ či „účastník/ci“) akce. Účastníkem akce může být pouze osoba
splňující předpoklady stanové těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem běhu.
I.
Účinnost a platnost podmínek
Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem RUN PRAHA - PLZEŇ. Smluvní
vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na závodu. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí
smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky běhu, jakož i pravidla běhu. Veškeré změny podmínek běhu či pravidel
závodu budou zveřejněny na webových stránkách http://runprahaplzen.cz
II.
Pravidla pro účast na běhu a bezpečnost závodníků
Běhu se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je starší 18 let. Účastník nesmí na závod přijít v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo
být nebezpečné pro ostatní účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka. V případě, že účastník má
pochybnost o bezpečnosti jeho vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora, který vybavení povolí nebo zakáže, a to písemnou formou. V případě, že organizátor povolení z jakéhokoliv důvodu
neudělí nebo zakáže, je účastník povinen si vzít jiné, nezávadné vybavení. Účastníci budou informováni
o všech organizačních opatřeních před začátkem závodu. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora závodu a těmito organizačními opatřeními. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat
jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Organizátor diskvalifikuje závodníka: pokud si zkrátí určenou trať závodu; pokud předání štafetového čipu proběhne mimo organizátorem určený prostor. Organizátor má též právo účastníka
vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly závodu. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená organizátorem (zejména a nikoliv výlučně
to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, organizátoři závodu na místě konání akce či samotný organizátor). Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok
na vrácení startovného. Porušení pravidel mohou nahlásit i účastníci závodu, toto porušení je však nutno
doložit prokazatelným způsobem (foto, video, …) neprodleně po jeho zjištění. Posouzení závažnosti všech
podnětu k diskvalifikaci náleží organizátorovi závodu.
Účastník je povinen podrobit se lékařskému vyšetření v místě konání závodu, v případě, že to bude nutné
vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob a je povinen uposlechnout příkazům osob vykonávajících lékařské vyšetření.

PROPOZICE RUN PRAHA - PLZEŇ

6

15. 9. 2018

PRAVIDLA – DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

•

Doprovodné vozidlo: Maximálně dvě auta u týmů RELAX, FUN A ULTRA (Auta
s nálepkou s číslem 1 a 2). Jedno auto pro týmy ELITE, EXTREME, COUPLE (Auto
s nálepkou s číslem 1). Doprovodné vozidlo bude označeno nálepkou běhu A4
na viditelném místě v přední části automobilu. Ostatním automobilům nebude
umožnět vzjed na předávky!.

•

Jedná se o štafetový závod, běží i jednotlivci.

•

Každý tým má jeden čip (čip zastává roli štafetového kolíku), o který se musí vystřídat –
čip se předává na stanovených místech – předávkách! Čip dostanete ve startovacích
balíčcích – resp. jeden čip dostane kapitán týmu. Běžec na posledním úseku doběhne
do cíle s čipem a čip předá pořadateli. Za ztrátu čipu si organizátor nárokuje 100,- Kč.
Čip bude mít běžec umístěný na noze (může být i na ruce)
pomocí suchého zipu (čip se suchým zipem má tvar náramku). Běžec nesmí čip svírat v dlani, v pěsti, v místě časomíry!
Časomíra při zastínění čipu nedokáže zaznamenat čas!

•

Běžec může běžet dva po sobě následující úseky a více.
Necháváme na závodnících, zda se běžci vystřídají po
jednotlivých úsecích nebo běží více úseku naráz a pak se
vystřídají. Pořadí běžců stanoví kapitán. Každý běžec
musí odběhnout minimálně jeden úsek.

•

Pokud z důvodu zranění nemůže běžec v závodu
dále pokračovat, nahradí ho v místě zranění
jakýkoliv běžec z týmu. Oznámí to na předávce
a pořadateli.

•

Každý účastník závodu je povinen mít u sebe funkční nabitý
mobilní telefon!

•

Pokud běžec seběhne mimo danou trať, musí se vrátit do místa, kde trať opustil
a pokračovat v závodě dál po určené trase.

•

Každý tým obdrží startovací balíček, ve kterém jsou startovací čísla všech běžců
týmu, čip, nálepku na označení doprovodných aut. Startovací číslo musí mít závodník viditelně umístěno na hrudi na nejsvrchnějším oděvu. Kapitán bude mít ve
startovacím balíčku čip pro celý tým.

•

Časový limit závodu je maximálně 15 hodin.		
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•

Běžci musí zdolat své úseky samostatně bez použití jakýchkoliv dopravních prostředků nebo cizí pomoci. Posledních 100 m 10. úseku před cílem se mohou připojit ostatní
členové týmu k běžci posledního úseku a do cíle tak může tým doběhnout společně.

•

Časomíra se zastaví při dokončení závodu běžcem posledního úseku.

•

Závod se běží za normálního provozu, zdržení způsobená na trase (semafory, vlakové přejezdy, cizí osoby, apod.) nebudou z výsledného času odečtena. Běžci musí
dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

•

•

•

•

•

•

Základem právního postavení běžce je uvědomění, že běžec je rychleji se pohybující
chodec. Platí proto pro něj veškerá ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích.
Chodec se pohybuje zásadně po chodníku, a to vpravo. Tam kde chodník chybí, se
pohybuje po levé krajnici, nebo co nejblíže levému okraji vozovky.
Na nebezpečných a nepřehledných místech a za snížené viditelnosti se mohou chodci pohybovat jen za sebou, jinak maximálně dva vedle sebe.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro
chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro
přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou, musí chodec přecházet jen na těchto místech.
Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
U železničního přejezdu si musí chodec počínat zvlášť opatrně, musí se přesvědčit,
zda může přejezd bezpečně přejít.

6. října 2018, Žluté lázně, Praha
PROPOZICE RUN PRAHA - PLZEŇ
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•

Závodník nesmí při běhu poslouchat hudbu. Je třeba být opatrný, poslouchat
výzvy pořadatele.

•

Předávkové místo je místo, u kterého proběhne za účasti organizátora předání štafetového čipu mezi dvěma běžci týmu; bude viditelně označeno kužely, kde se předává štafeta. Jednotlivý běžec musí také proběhnout předávkou, i když nestřídá běžce, aby zaznamenal mezičas! Předávka je vždy pár metrů od trasy závodu, např.
parkoviště, areál firmy, odstavná plocha apod. V tomto místě se nesmí pohybovat
neběžící členové týmu, aby tak neomezovali předávaní štafety. Běžec, který předává
štafetu je povinen se nahlásit organizačnímu týmu pro zapsání času předání čipu.

•

Za navigaci běžce na trase je odpovědný sám!

•

Část trasy se běží v lese, závodník se chová slušně, tiše, neodhazuje odpadky,
nic netrhá!

•

Povinná výbava pro týmy i jednotlivce:
- nabitý mobilní telefon (při běhu u sebe!)
- po 19.h: čelovka, reflexní vesta (kšandy), červené blikající světlo (LED pásek na
ruku apod.)

BEZ TOHOTO VYBAVENÍ NEBUDETE MOCT BĚŽET PO 19.h!!!
Doporučujeme k výbavě:

V případě problémů na trase volejte:

•
•
•
•
•

Tomáš tel. 604 271 222

Lekárničku
Vytištěný manuál do každého auta
Náhradní oblečení a boty
Dostatek pití a jídla
Navigaci do auta

Honza tel. 607 543 187

Důležitá telefonní čísla:
•
•
•
•

Rychlá záchranná služba 155
Hasiči 150
Státní policie 158
Tísňová linka 112

PROPOZICE RUN PRAHA - PLZEŇ
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III.
Podmínky registrace
Registraci účastník provede prostřednictvím on-line registračního systému na internetových stránkách
http://www.runprahaplzen.cz. Účastník provede registraci jako jednotlivec, nebo tým. Podmínkou registrace je zodpovězení otázek v registračním formuláři, který spravuje poskytovatel: STOPNI TO s.r.o., IČ:
03909042, Budečská 1026/14, 12000 Praha 2 – Vinohrady, info@stopnito.cz. V případě, že nastane rozpor
mezi těmito podmínkami a podmínkami registračního systému, použijí se tyto podmínky. Registrace je
možná pouze prostřednictvím registračního systému. Ceny a platební podmínky budou uveřejněny vhodným způsobem na internetových stránkách www.runprahaplzen.cz či na webových stránkách registračního systému. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby,
která je v plné výši připsána na účet pořadatele. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele. Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný ani ho nelze převést na
jinou osobu a závod. Všichni účastníci musí být při běhu vhodně oblečeni a viditelně mít na sobě startovní
číslo. Startovací číslo zůstává závodníkům.
Účastník není oprávněn přenést či převést své startovní číslo na jinou osobu. Startovní číslo je individuální
povahy a je nepřenosné. Startovní číslo je účastník povinen mít na sobě při startu běhu a bez něj nebude na
start vpuštěn. Účastník musí vynaložit veškerou možnou péči, aby startovní číslo měl na sobě během celého závodu. V případě, že účastník nebude mít startovní číslo během závodu, není organizátor povinen mu
poskytnout plnění poskytovaná nad rámec účasti na běhu (zejména fotografie, videa, dary aj.). V případě,
že účastník běží více než jeden úsek, na sobě má stále stejné startovací číslo.
Účastník je povinen být včas na startu závodu. Čas závodu je postupný! V případě promeškání času účastníka nebo týmu při startu, je účastník nebo tým vyloučen ze závodu a nemá nárok na vrácení registračního poplatku!

Jednotlivci v kategorii EXTREME
startují hromadně v 6.30 (budu tam v 6.00)
Všechny ostatní týmy startují postupným startem od 7.00
do cca 9.00 dle startovní listiny (budu tam v 30 min před startem)
Zaregistrovaný účastník, jenž se běhu nezúčastní, ať už o svém odstoupení bude organizátora před závodem informovat, nebo nikoliv, nemá nárok na vrácení organizačního poplatku (dále jen jako „startovné“).
Startovné bude účastníkovi navráceno jedině z důvodu zrušení celého závodu s výhradou čl. IV podmínek.
Organizátor je oprávněn stanovit organizační limit (počet účastníků a/nebo poslední možný termín přihlášení), který bude v takovém případě uveden na webových stránkách www.runprahaplzen.cz nebo stránek
registračního systému. Registrace učiněná po dosažení tohoto limitu není z pravidla možná.
Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně a včas zaregistrovaní účastníci. Ostatní osoby se nemohou závodu
účastnit a mohou být vyvedeni osobami určenými organizátorem.

PROPOZICE RUN PRAHA - PLZEŇ
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IV.
Prohlášení o zproštění odpovědnosti
Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný program nebo běh zrušit z důvodu živelní pohromy, jiné
nepředvídatelné události, z bezpečnostních důvodů, nebo pokud to bude vyžadováno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takových případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody. Organizátor není odpovědný za škody na majetku
nebo finanční škody, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním ze strany organizátora. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí na
běhu. Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst
si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách
závodu. Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením
registrace či uhrazením registračního poplatku.
V.

Podmínky účasti na závodu
Registrací do závodu účastník potvrzuje
a prohlašuje následující:
a) Účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let.
b) Účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotného závodu, nemá právní
nárok,
c) Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými
nebo obdobnými účinky. Účastník dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce a je
schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.
d) Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují.
e) Účastník akce je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely
zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.
f) Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu. Pořadatel neposkytuje
účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti apod.). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu,
je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
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PRAVIDLA – DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

g) Účastník tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku souhlas organizátorovi
se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů. Souhlas se
zpracováváním osobních údajů uděluje pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci činnosti organizátora. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.
Účastník má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné. Účastník má
dále vůči organizátorovi právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu
v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto
souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je organizátor povinen pochybení odstranit
a uvést stav do souladu s požadavky účastníka. Pokud by organizátor oprávněné výzvě nevyhověl, je soutěžící oprávněn obrátit se se svým požadavkem na kompetentní orgán.
h) Účastník výslovně souhlasí s tím, aby organizátor závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově
v souvislosti s tímto závodem využili ve prospěch organizátora osobní údaje účastníka. Účastník zejména
výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno, příjmení, označení jeho facebookového profilu, místo bydliště, aby byly využity veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tímto zcela bezvýjiměčně souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely organizátora závodu.
Účastník souhlasí se zveřejněním startovací listiny s uvedením jeho osobních údajů.

20% SLEVA

na bìžecké boty a bìžecký textil znaèky SALMING
Tuto slevu lze využít pouze ve znaèkovém obchodì Salming Concept
Store (Na Strži 63, Praha 4 - Pankrác, www.salming.cz) po pøedložení této
reklamy èi s použitím hesla „Bìh Praha - Plzeò“. Sleva platí pouze pro
nezlevnìné zboží a je platná do 30. 9. 2018.

Na Strži 63, Praha 4, vedle OC Arkády

www.salming.cz

20% SLEVA

na unikátní 3D bìžeckou analýzu Salming RunLAB
Tuto slevu lze využít pøi objednání termínu analýzy do 30. 9. 2018. Termín
lze objednat na stránce www.salming.cz/cz/praha/udalosti/. Pro využití
slevy staèí pouze pøedložit pøi placení obsluze obchodu tuto reklamu èi
sdìlit heslo „Bìh Praha - Plzeò“.

PROPOZICE RUN PRAHA - PLZEŇ
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PRAVIDLA – DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
i) Účastník dále výslovně souhlasí s tím, že organizátor závodu je dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
oprávněn případně vytvořené obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu následně užít dle ustanovení § 12,13 rozmnožovat, §14 rozšiřovat, § 15 pronajímat, §16 půjčovat, § 17 vystavovat
a dále dle ustanovení § 18-20 sdělovat veřejnosti zejména prostřednictvím internetové sítě a v tištěných
reklamních nabídkách či jiných tiskovinách, to vše dle zákonné dikce autorského zákona. Organizátor závodu je pak na základě tohoto ustanovení oprávněn takto vytvořené záznamy užívat pro své komerční,
obchodní a marketingové účely a realizace svého podnikatelského záměru. Účastník se registrací na závod
výslovně vzdává veškerých majetkových nároků týkajících se takto vytvořených obrazových či zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů, a to především nároků na jakékoliv finanční vyrovnání či případné
kompenzace vyplývající z takto pořízených záznamů vzniklých na předmětném závodu. Všechny osobní
údaje obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu mohou být dále zpracovány
ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi organizátora jak správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou (licenční) smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání obchodních
sdělení pro propagační a jiné marketingové a obchodní účely. Účastník tímto vyjadřuje výslovný souhlas
s těmito ustanoveními a uděluje organizátorovi závodu výhradní, přenosný, sub-licencovaný, bezplatný,
celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu využití audiovizuálních, zvukových, obrazových a
podobných záznamů ze závodu, na kterých je zachycena osoba soutěžící či jeho podobizna nebo jakékoliv
jiné vyobrazení. Účastník není oprávněn v souvislosti se závodem požadovat a organizátor není nikterak
povinen účastníkovi nahrazovat jakoukoliv náhradu nákladů či škod, které by mohly v důsledku průběhu
závodu či poskytování shora citovaných obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů účastníkovi vzniknout. Účastenství na závodu je tak zcela bez nárokové na jakékoliv finanční či jiné kompenzaci.
j) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci
organizátora.
k) Účastník si je vědom toho, že účast na závodu je na vlastní riziko a že organizátor akce nebo osoby, které
na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku
účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.

Skupina KOSTAL je nezávislý rodinný podnik založený
roku 1912 v německém městě Lüdenscheid rodákem
z Mnichova Hradiště Leopoldem Kostalem působící
ve 21 zemích světa.

STAŇTE SE TAKÉ ČLENEM NAŠÍ RODINY
KOSTAL CR…







jsme mezinárodní dodavatel elektronických a mechatronických
komponentů
vyvíjíme a vyrábíme podvolantové moduly pro významné světové
automobilky
vlastníme špičkové technologie
jsme jeden z největších zaměstnavatelů v regionu
pracuje u nás více než 1100 zaměstnanců
sídlíme ve Zdicích, pouze 20 min. od Prahy a 35 min. od Plzně

ROZŠIŘUJEME SE…

v roce 2015 jsme založili nové pobočky v Cerhovicích
a v Praze na Zličíně.
Naše pobočka v Cerhovicích sídlí v nově zrekonstruovaných
prostorách, kde stavíme nové technologické linky pro budoucí
projekty, je vybavena špičkovou nástrojárnou, konstrukcí nástrojů,
modelárnou, střediskem automatizace atd.
V Praze na Zličíně máme pronajaté moderní prostory, ve kterých
se rozrůstá naše konstrukce mechaniky i elektroniky.

KOSTAL CR, spol. s r.o. I Černín 89, Zdice, 267 51 I 311 653 587 I zivotopis-cr@kostal.com I www.kostal.cz I www.facebook.com/kostal.cz
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PRAVIDLA – DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
l) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
m) Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob
nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek.
n) Všechny škody, které způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.
o) Účastníci a diváci mají přísný zákaz vstupu se zvířaty do prostoru startu, cíle a na trať.
p) Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví či
životu vzniklých při účasti na běhu. Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se
dodržovat podmínky účasti a instrukce organizátora a osob jím pověřených.

Změny těchto Pravidel závodu jsou možné jednostrannou změnou ze strany
organizátora.
Tyto podmínky jsou účinné od 1. 7. 2017.

Pravo vikend _210x141_pro tisk.indd 2

09.08.2018 10:46:42
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DŮLEŽÍTÉ INFORMACE O BĚHU: http://www.runprahaplzen.cz/o-behu.pdf
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: http://www.runprahaplzen.cz/otazky.html
Uzávěrky nových registrací jsou den před závodem 14. 9.! Pozvěte své běžecké kamarády
na RUN PRAHA – PLZEŇ!
Mezičasy a výsledky závodu v mobilu? Nainstalujte si aplikaci Stopnito a prohlížejte si
výsledky rychle, přehledně a to už i během závodu. Aplikaci si zdarma stáhněte na:
- App Store - https://geo.itunes.apple.com/us/app/stopnito/id1085632588?mt=8
- Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.aspamobile.stopnito
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TRASA

TRASA JE VEDENA PO CYKLOTRASE Č. 3 (C3) Z 80%, VĚTŠINOU SE MŮŽETE ORIENTOVAT PODLE ZNAČENÍ CYKLOTRASY, ALE NĚKDY JSOU CHYBY VE ZNAČENÍ, NA TO UPOZORŇUJEME ZNAČENÍM NA TRASE A V POPSANÝCH ÚSECÍCH!
Délky tratě jsme měřili, co nejpečlivěji. Využili jsme možné hodinky, aplikace, mapy.
cz, tachometry apod., ale občas neměří na 100%, není signál a mapy také nejsou vždy
podle skutečnosti. Může se stát, že některý úsek poběžíte kratší nebo delší, také záleží,
zda běžíte vlevo či ideální trasu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!!!!!!!!!!!
Využijte tento příjezd na start. V Radotíně může být na náměstí sv. Petra a Pavla dopravní omezení. Průjezd povolen i přes zákaz vjezdu motorových vozidel!
https://mapy.cz/s/21Qh8
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ÚSEK Č. 1 - BĚH
1. ÚSEK: Praha Radotín, Kiosek Říční lázně - Salming - Všenory
(celý po C3)
GPS: 49.9749478N, 14.3586186E do 49.9293603N, 14.2982111E
Soutěž o nejrychlejší čas úseku! Nejrychlejší žena a muž vyhrají boty Salming!
BĚŽÍM: Ze startu rovně po C3 podél Berounky, po cca 3,6km u jezu doprava na silnici, vyběhnu kopeček,
cca 3,8km před přejezdem doleva, pokračuji vilovou čtvrtí po C3, po cca 5,7km u přejezdu doleva z kopce
na hlavní silnici, po cca 6,2km z hlavní silnice doleva do ulice se zákazem vjezdu motorových vozidel, po
C3 přes železný železniční most přes Berounku, za mostem vpravo po panelech, na křižovatce doprava,
pokračuji podél kolejí, až na předávku ve Všenorech, předávka po levé straně v areálu Olympia - Wellness
vč. parkování.
https://mapy.cz/s/1VwhG

DÉLKA: 8,7km
POVRCH: 85% asfalt/dlažba, 15% štěrk
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ÚSEK Č. 1 - AUTO
ŘÍDÍM: Praha Radotín, Kiosek Říční lázně - Salming - Všenory
předávka i parkování GPS: 49.9293603N, 14.2982111E
Olympia - Welness, Květoslava Mašity 409, 252 31 Všenory
https://mapy.cz/s/21Jb7
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ÚSEK Č. 2 - BĚH
2. ÚSEK: Salming - Všenory - Svinaře, pole u silnice pod zámkem
(celý po C3)
GPS: 49.9749478N, 14.3586186E do 49.9293603N, 14.2982111E
BĚŽÍM: Z předávky dám přednost v jízdě na hl. silnici, vlevo po cyklostezce 3 přes Dobřichovice, po cca 1km

přes přejezd doprava, přednost vlaku! Po cca 70m doleva na bílý chodník na most přes Berounku, za mostem
vlevo, po žulových kostkách, před 1. domem po levé straně (cedule Studio Veronika) vlevo k řece na zámek
Dobřichovice, u zámku doprava, pak odbočím vlevo na Řevnice, pak na Řevnice doleva. Po cca 2.7km doleva po C3, pokračuji po C3 kolem Berounky. U přístřešku vpravo. Po cca 4,2 km vlevo. U značky slepá silnice
cca 4,4km doprava, po asfaltce na stopce doleva, kde dám přednost! Za mostem doprava po cyklostezce
3 podél řeky. Na přejezd doleva, pozor vlak!, za přejezdem vpravo, pokračuji podél trati. V Zadní Třebáni
před mostem doleva, POZOR C3 značena po hlavní silnici za mostem! Odbočte před mostem! Pokračuji
podél potoka až na kovovou lávku vpravo, za lávkou doleva. Ke konci vesnice pokračuji z ul. Třebáňská rovně
na vedlejší K Hájku až na předávku pod Zámkem Svinaře, pole vpravo vedle silnice vč. parkování.

https://mapy.cz/s/21qBC

DÉLKA: 11,5km
POVRCH: 100% asfalt/dlažba
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ÚSEK Č. 2 - AUTO
ŘÍDÍM: Salming - Všenory - Svinaře, pole u silnice pod zámkem
předávka i parkování GPS: 49.8950128N, 14.1826389E
Pole pod Zámkem Svinaře, ul. obecní, 268 27 Svinaře
https://mapy.cz/s/21O7t
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ÚSEK Č. 3 - BĚH
3. ÚSEK: Svinaře, pole u silnice pod zámkem - Vižina, fotbalové hřiště
GPS: 49.8950128N, 14.1826389E do 49.8574778N, 14.1078614E
BĚŽÍM: Z předávky vpravo na silnici po ul. Obecní, pokračuji přes obec Svinaře, na návsi směr Rokycany,

Vižina po C3, rovně po hlavní přes vesnici Hodyně. Vlevo na předávku, odbočuji z C3!!! na cyklotrasu 308
směr Prostřední Lhota, Stožec rozcestí (za cedulí Vižina), rovně, po levé straně předávka vč. parkování.

https://mapy.cz/s/1Xiek

DÉLKA: 8km
POVRCH: 100% asfalt
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ÚSEK Č. 3 - AUTO
ŘÍDÍM: Svinaře, pole u silnice pod zámkem - Vižina, fotbalové hřiště
předávka i parkování GPS: 49.8574778N, 14.1078614E
Vižina, fotbalové hřiště, 267 24 Vižina

https://mapy.cz/s/21OvG
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ÚSEK Č. 4 - BĚH
4. ÚSEK: Vižina, fotbalové hřiště - Lochovice, parkoviště za samoobsluhou Coop
GPS: 49.8574778N, 14.1078614E do 49.8496700N, 13.9778911E
BĚŽÍM: Z předávky doleva, na konci vesnice doprava (nepokračuji rovně do zákaz vjezdu motorových

vozidel), rovně kolem rodinných domů, doprava z kopce, na stopce doleva přes přechod, zpět na C3! Hned
doprava na značení žel. přejezd 60m, pozor přejezd! V obci Nové Dvory pokračuji po hlavní doprava. Lážovice doprava na hlavní. V Lážovicích rovně po hlavní mezi dřevěnými autobusovými zastávkami. Pokračuji
C3 na Rokycany, Hořovice v obci Neumětely, za obcí rovně, pozor velký provoz! U kovošrotu rovně, dávám
přednost! Na přejezd, pozor vlak! a pokračuji doleva po hlavní. Lochovice na stopce doleva a pokračuji po
hlavní na předávku, za samoobsluhou Coop doleva, předávka i parkování proti mateřské školce.

https://mapy.cz/s/1XikW

DÉLKA: 10,9km
POVRCH: 100% asfalt
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ÚSEK Č. 4 - AUTO
ŘÍDÍM: Vižina, fotbalové hřiště - Lochovice, parkoviště za samoobsluhou Coop
předávka i parkování GPS: 49.8496700N, 13.9778911E
Z předávky rovně, na konci ulice doprava, první doleva a vyjedu z obce Vižina
na Hostomice.
č.p. 4, 267 23 Lochovice

https://mapy.cz/s/21PSu
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ÚSEK Č. 5 - BĚH
5. ÚSEK: Lochovice, parkoviště za samoobsluhou Coop - Osek, DAK Hořovice
(celý po C3, jen start cca 100m od C3)
GPS: 49.8496700N, 13.9778911E do 49.8181875N, 13.8638167E
BĚŽÍM: Z předávky doleva na hlavní silnici, po cca 200m doprava na Hořovice z hlavní silnice, pozor přejezd! Pokračuji po C3 až do Hořovic, cca 4.9km doleva směr Hořovice náměstí, Rokycany. Mezi novostavbami na stopce doprava, dej přednost! Kolem hřbitova, na stopce rovně. Z hlavní po cca 5,6km doleva, za školou doleva. Stopka, dej přednost! u autobusového nádraží doprava. Doleva na Rokycany, Komárov, rovně
po C3. Křížení cyklostezek rovně, ne na 303A Hořovice. Cca 8,8km konec cyklostezky doleva, dej přednost!
Po levé straně předávka v areálu DAK Hořovice.
https://mapy.cz/s/1Xir1

DÉLKA: 10km
POVRCH: 90% asfalt, 10% štěrk
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ÚSEK Č. 5 - AUTO
ŘÍDÍM: Lochovice, parkoviště za samoobsluhou Coop - Osek, DAK Hořovice
předávka i parkování GPS: 49.8181875N, 13.8638167E
Osek, Komárov 108, 267 62 Komárov

https://mapy.cz/s/21Q10
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ÚSEK Č. 6 - BĚH
6. ÚSEK: Osek, DAK Hořovice - Těně, plocha na konci vesnice
(celý po C3)
GPS: 49.8181875N, 13.8638167E do 49.7531514N, 13.7909758E
BĚŽÍM: Z předávky doleva, dej přednost! přes Komárov, za Komárovem doleva na Zaječov. V Zaječově,
Restaurace v Hamburku šipka C3 doprava, pokračovat rovně!!! Je to na slepý vjezd! Po C3 na Těně po hlavní, která se stačí doprava. Na Těně po C3 doleva u kontejnerů na tř. odpad. obcí Těně až na konec, doleva
na Rokycany, Dobřív, předávka na štěrkové ploše!
https://mapy.cz/s/1XoAt

DÉLKA: 10,6km
POVRCH: 100% asfalt
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ÚSEK Č. 6 - AUTO
ŘÍDÍM: Osek, DAK Hořovice - Těně, plocha na konci vesnice
předávka i parkování GPS: 49.7531514N, 13.7909758E
Těně, plocha na konci vesnice, 338 45 Těně

https://mapy.cz/s/21Q4I

PROPOZICE RUN PRAHA - PLZEŇ

28

15. 9. 2018

ÚSEK Č. 7 - BĚH
7. ÚSEK:
Těně, plocha na konci vesnice - Dobřív, parkoviště před Restaurace a Pension Hamrovka
(celý po C3)
GPS: 49.7531514N, 13.7909758E do 49.7154367N, 13.6859728E
BĚŽÍM: Z předávky pokračuji rovně po polní kamenité cestě, přes křížení cyklostezek rovně po C3 Rokycany,Dobřív. Cca 2,5km u hospodářského objektu doprava (špatně v mapách C3 rovně!), 1. doleva k roubence, rovně kolem kostela, pak 1. doprava. Na hlavní doleva. Za Strašicemi dám přednost, pokračuji cca
po 6km přes hlavní do lesa po C3 na šotolinové cestě, kde nikam neodbočuji. Po C3 doleva po pěšině dolů
přes dřevěnou lávku, doprava po pěšině a pokračuji kolem rybníka doleva na lávku, za lávkou doprava.
Rovně, po levé straně předávka i parkování na parkovišti před hospodou.
https://mapy.cz/s/1XoJQ

DÉLKA: 10,8km
POVRCH: 60% asfalt, 10% polní kamenitá cesta,
30% lesní cesta
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ÚSEK Č. 7 - AUTO
ŘÍDÍM:
Těně, plocha na konci vesnice - Dobřív, parkoviště před Restaurace a Pension Hamrovka
předávka i parkování GPS: 49.7154367N, 13.6859728E
Restaurace a Pension Hamrovka, Dobřív 188, 338 44 Dobřív
https://mapy.cz/s/21Q9Q
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ÚSEK Č. 8 - BĚH
8. ÚSEK:
Dobřív, parkoviště před Restaurace a Pension Hamrovka - Rokycany, Masarykovo náměstí
(celé po C3)
GPS: 49.7154367N, 13.6859728E do 49.7424239N, 13.5952767E
BĚŽÍM: Z předávky doleva, hned doprava po C3, z hlavní doleva na Rokycany. Podél řeky doleva, 1. doprava na Zahradnictví Šístek, ulicí Na Ovčíně Hrádek, pozor přejezd. V Hrádku u Rokycan doprava kolem prodejny Plus U Pórků, pokračuji po chodníku, z chodníku rovně kolem firmy Borgers přes přejezd, pozor vlak!
Za mostem doprava na lávku přes řeku, za lávkou hned doleva a pokračuji podél řeky na cca 8,4 km před
mostem doleva, ihned doprava na přechod přes kruhový objezd a pokračuj na náměstí.
https://mapy.cz/s/30dUd

DÉLKA: 8,8km
POVRCH: 90% asfalt, 10% štěrk
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ÚSEK Č. 8 - AUTO
ŘÍDÍM:
Dobřív, parkoviště před Restaurace a Pension Hamrovka - Rokycany, Parkoviště
											
Havlíčkova
parkování GPS: 49.7431914N, 13.5935469E
parkování není u předávky: PARKOVIŠTĚ Havlíčkova
Dojít 150 m pěšky od parkoviště na náměstí
https://mapy.cz/s/31iSt
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ÚSEK Č. 9 - BĚH
9. ÚSEK: Rokycany, Masarykovo náměstí - Autokemp Ejpovice
GPS: 49.7424239N, 13.5952767E do 49.7527678N, 13.5121817E
BĚŽÍM: Z náměstí rovně po C3, kolem parkoviště přes hlavní silnici. C3 vede doleva, ale běžím doprava ul

Madlova, 1. doleva přes lávku Ke Koupališti. Pokračuj kolem koupaliště na cestu parkem. Po cca 2,3km přes
most po zelené napojit na C3, u hlavní doprava ul. Plzeňská. Na kruhovém objezdu rovně, velký provoz! Cca
4,2km z hlavní odbočka na stezku doprava. Za stezkou doprava, hned doleva. Cca 8km z hlavní pokračuje
stezka vpravo vedle silnice. Na stezce doleva po asfaltce kolem závory a 4 velkých žulových kamenů. 1. doprava rovně až na předávku.

https://mapy.cz/s/30dUP

DÉLKA: 9km
POVRCH: 70% asfalt, 30% polní cesta
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ÚSEK Č. 9 - AUTO
ŘÍDÍM: Rokycany, Masarykovo náměstí - Autokemp Ejpovice
parkování není u předávky: GPS: 49.7514233N, 13.5162694E
Odstavná plocha u Autokemp Ejpovice
Parkování jen 1 auto na 15 min, omezená kapacita parkování!!!!!!!
Musím dojít 350m pěšky na předávku Autokemp Ejpovice: detail trasy zde:
https://mapy.cz/s/21Qev

https://mapy.cz/s/31iU9
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ÚSEK Č. 10 - BĚH
10. ÚSEK: Autokemp Ejpovice - Plzeň - Letkov, Sportpension Pohoda
(v lese sleduj značení)
GPS: 49.7527564N, 13.5122194E do 49.7307194N, 13.4719231E
BĚŽÍM: Z předávky rovně až do Kyšic, před hlavní silnicí ostře doleva po C3. Nad kopcem
doprava, 1. ostře doleva, přes hlavní doprava za hasičárnou, za OŮ doprava (C3 vede rovně), doleva do ul. Čiperova, dej přednost v jízdě přes hlavní ulicí do Zahradní na konci
doleva, 1. doprava po C3 rovně až k lesu, U lesa doleva, pak se stáčím doprava k dálnici,
podběhnu pod mostem - POZOR NA HLAVU. Lesem se napojím na zelenou stezku. Překonávám několik metrů hlavní silnici, dám přednost, velký provoz!!!. Za hlavní rovně, pokračuji po zelené, pak po žluté. Vybíhám z lesa po štěrkové cestě, na asfaltce doleva, před
rybníkem doleva. Rybník obíhám z levé strany k cíli! Před rybníkem mohou čekat ostatní
členové týmu a přidat se ke společnému doběhu do cíle.

https://mapy.cz/s/30dSb

DÉLKA: 11,9km
POVRCH: 20% asfalt, 10% polní cesta,
70% lesní cesty a pěšiny
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ÚSEK Č. 10 - AUTO
ŘÍDÍM: Autokemp Ejpovice - Plzeň - Letkov, Sportpension Pohoda
parkování GPS: 49.7294572N, 13.4717300E
Letkov Sportpension Pohoda, Plzeňská 180, 326 00 Plzeň - Letkov
https://mapy.cz/s/221NJ
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PROHLÁŠENÍ
My, níže uvedení a podepsání, prohlašujeme, že jsme se seznámili s Propozicemi běhu
RUN PRAHA – PLZEŇ, který se koná 15. 9. 2018. Propozice (manuál, pravidla) jsem obdržel jako zástupce týmu mailem a seznámil jsem s nimi ostatní běžce. Dále jsou zveřejněny na webových stránkách www.runprahaplzen.cz, kde si je můžu prostudovat!
Organizátor akce:
HYTOS group, s. r. o. K Lukám 235
330 01, Kyšice
IČ: 29080037, DIČ: CZ29080037
Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 23617

Jméno týmu:....................................................................................................................................
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