
BRDSKÝ MEANDR PRAVIDLA 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

Řádně zaregistrovaný účastník musí splňovat podmínku plnoletosti. Závodu se účastní na 

vlastní nebezpečí a riziko. Je si vědomí, že celý jeho pohyb po trase je bez podpory 

pořadatele. Při prezentaci musí podepsat prohlášení účastníka.  

 

Každý účastník si je vědomí, že nemůže požadovat po pořadateli finanční plnění nebo 

uplatňovat jiné nároky v případě jakékoliv ujmi na zdraví či majetku.  

 

Účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu v místech, kde akce vede po 

veřejných komunikacích.   

 

Každý účastník musí dodržet trasu závodu zaslanou emailem a nahranou do navigačního 

přístroje. Stejně tak u sebe musí mít GPS tracker, který dostane od pořadatele na startu.  

 

Účastníci se musí se pohybovat celou stanovenou trasu od startu do cíle pouze vlastní silou. 

Po celou dobu závodu musí mít nasazenou a připnutou cyklistickou přilbu. Stejně tak musí 

být vybaveni světlem nebo čelovkou a zadní blikačkou.  

 

Každý účastník u sebe musí mít zapnutý a funkční mobilní telefon, tak aby si mohl zavolat o 

pomoc v případě nouze. Číslo mobilního telefonu, který bude mít u sebe, nahlásí pořadateli 

při check-in před startem.  

 

Trasa je pevně dána, ale není značena. Závodník musí absolvovat celou trasu. Pokud trasu na 

některém místě opustí, musí se na ni navrátit ve stejném místě a pokračovat dál v závodu. 

Musí ji bezpodmínečně projet celou a nesmí si trasu nikde zkracovat. V případě „bloudění“ 

závodníka z důvodu ztráty signálu GPS bude brán ohled na to, kolik si závodník zbytečně 

zajede a bude mu případně prominuto vynechání části trasy o stejné délce. 

 

Účastníci po sobě nesmí zanechávat žádné odpadky, ani je zahrabávat a musí vše z přírody 

zase odvézt. V případě bivakování v přírodě musí vše uvést zpět do původního stavu.  



Účastníci nesmí ohrožovat ani obtěžovat ostatní na trase např. bezohlednou jízdou (hlavně ze 

sjezdů) nebo po úzkých lesních cestách. A to jak ostatní závodníky, tak především pěší 

turisty. Při nedodržení zmíněných pravidel hrozí účastníkovi finanční pokuta, pokud ta bude 

z tohoto důvodu nějakým orgánem vymáhána po organizátorovi. 

 

Pokud se účastník rozhodne závod vzdát, zašle informační SMS pořadateli o odstoupení z 

akce. Následně telefonicky dohodne s pořadatelem způsob předání GPS trackeru. V případě 

předčasného ukončení akce si účastník zajišťuje dopravu do cílové destinace sám. 

PRÁVA ÚČASTNÍKŮ ZÁVODU 

Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na: 

Parkování v dosahu startu a cíle zdarma. 

Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely akce.  

Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového 

limitu závodu, který absolvuje. 

Zapůjčení GPS trackeru a získání přístupu do systému ONI, pomocí kterého uvidí online svojí 

polohu na trase závodu. Tento přístup může poskytnout i jiné osobě.  

Jídlo a pití před startem a po projetí cíle. Konkrétně je specifikováno v propozicích. 

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start či vyloučit za závodu osoby vykazující 

známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, neohleduplně 

se chovající k ostatním účastníkům, poškozující přírodu či areál startu a cíle. 

 

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo důvodu, který nevznikl ze 

strany pořadatele (např. živelná pohroma, pandemie), startovné se nevrací, ale účastníkům 

bude nabídnuto náhradní řešení (nový termín závodu, přesun registrace na další ročník) 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sám využít a poskytnout třetí straně fotografie či videozáznamy 

účastníků pořízené z akce Brdský Meandr k reklamním a propagačním účelům. 


