Klub Újezd u Brna

potvrzení o jízdě na vlastní nebezpečí
23. - 24. 6. 2017
Tento silniční maratón je závodem jednotlivců a je určen pro širokou amatérskou veřejnost.
Smyslem závodu není ani tak být první, ale zkusit si sáhnou na dno svých sil, prožít něco, co se
neděje každý den, udělat něco, co se podaří málokomu. Pokud chceš jet jen pro výhru, tento závod
pro tebe určen není. Pojedeme ve stylu fair play. Pojedeme okruh, který je pevně stanoven a má
28,4 km. Pojede se dle mapky, kterou každý závodník obdrží před startem. Celá trať je však také
značena bílými šipkami na silnicích. Jednotlivá kola se budou zapisovat na stanovišti před oratoří.
Podmínky:
• Závod se jede za plného provozu: Každý závodník musí dodržovat Zákon 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
• Závodník nesmí omezit ani ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
• Jede se na vlastní nebezpečí.
• Závodí se na kole či koloběžce libovolného typu poháněné vlastní silou.
• Závodníci mladší 18 let musí mít přílbu.
• V noci, tj. v době od 21:00 do 7:00 je nutná výbava na kole osvětlení.
• Poslední kolo dokončené po šestnácté hodině bude započítáno jako necelé (kilometry se
spočítají podle doby jízdy posledního kolečka).
• Každý závodník dostane startovní číslo, které je povinen viditelně připevnit na své kolo
nebo na sebe (na záda nebo na levý bok).
• registrace 17. 6. od 13:00, start v 16:00; konec 18. 6. v 16:00

Rizika:
• Je potřeba dbát na bezpečnost silničního provozu, neohrozit jak sebe, tak druhé.
• Nutné je pravidelně doplňovat tekutiny, jinak je nebezpečí dehydratace.
• Nepřeceňovat své síly, hrozí vyčerpání.
• Chránit se před sluncem, nebezpečí spálenin či úžehu.
• Doporučujeme cca 7 hodin spánku v noci, v noci se riziko nebezpečí zvyšuje.

Přebírám veškerou právní odpovědnost během závodu K24 za:
________________________________________________
Jméno a příjmení

Datum podpisu: ____. ____. 2017

datum narození

_____________________
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce
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