
24HODINOVKA
JESENICKÁ 

ź Běží se klasickým anebo volným způsobem.

ź V rámci týmu se závodníci mohou střídat libovolně často. Výhradně však

v prostoru startu a cíle závodu.

ź Při každém průjezdu prostorem start/cíl je závodník povinen hlásit své číslo.

ź V kategorii týmů se předpokládá, že pokud se na trati déle než 120 minut 

nebude vyskytovat žádný člen týmu, tak tým v závodu nepokračuje a je ze 

závodu vyřazen.

ź V kategorii jednotlivců je nástup na pauzu třeba nahlásit pořadatelům 

závodu v prostoru start/cíl. Přesáhne-li však doba mezi ukončením jednoho 

okruhu a nastoupením do dalšího více než 8 hodin, má se za to, že závod-

ník už v závodu nepokračuje a je ze závodu vyřazen.

ź Trať není dovoleno zkracovat.

ź Závodníci nesmí přijmout pomoc od osob závodu se neúčastnících.

ź Vícečlenné týmy nemají podporu dalších osob povolenu. Pouze jednotlivci 

mohou využít 1 osobu jako oficiální doprovod nahlášený u registrace 

(obdrží také své startovní číslo) zajišťující servis, stravu, masáže apod.

ź V případě, že je závodník svědkem nehody nebo zdravotních potíží jiného 

závodníka či diváka, je povinen poskytnout odpovídající první pomoc

a bezprostředně informovat pořadatele závodu.

ź V případě technického defektu či zdravotních problémů závodníka na trati 

může tým rozhodnout o nastoupení dalšího člena týmu na trať. Vzdálenost 

uběhnutá závodníkem, který nedokončil celý okruh však NENÍ ZAPOČTENA 

do celkového počtu kilometrů týmu! Vybíhající náhradník musí před vyběh-

nutím na trať bezpodmínečně informovat rozhodčí závodu o mimořádném 

střídání!

ź Porušení výše uvedených pravidel má za následek diskvalifikaci týmu.

ź V případě, že se tým rozhodne od závodu v jeho průběhu odstoupit,

je povinen o tom informovat pořadatele závodu v prostoru start/cíl.

ź Závod končí 24 hodin od jeho začátku. Závodníci, kteří budou v tom oka-

mžiku na trati, dokončí okruh a z průměrné rychlosti v tomto okruhu bude 

vypočtena vzdálenost započítávaná do hodnocení závodu. Přesný čas 

ukončení závodu bude vyhlášen před startem. 

ź Ve sporných případech je možné podat písemný protest a to výhradně

u ředitele závodu nejpozději 30 minut po ukončení závodu. Současně

s podáním protestu se jako vratná kauce u ředitele závodu složí 100 Kč.

V případě zamítnutí protestu kauce propadá ve prospěch pořadatele závodu.

ź Závod probíhá za dodržení zásad fair-play. 
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