
  

Žlutický čtvrtmaraton  

(5. ročník)  

  

Propozice závodu  

  

Datum: 12. června 2022  

Hlavní závod: 10 548 m dlouhá trať, start a cíl na hřišti u školy, trasa na žlutickou přehradu a zpět  

Kategorie: (rozhoduje rok narození)  

- hlavní závod (10 548 m): muži 15-39, ženy 15-34, muži od 40, ženy od 35 (včetně),  

- závod na 5000 m: muži, ženy, hoši (do 16let), dívky (do 16 let)  

- miniběh (400 m na hřišti): děti do 5 let, děti od 6 do 7 let  

- dětský běh (1000 m na hřišti): dívky 8 - 11 let  

                                                         hoši 8 – 11 let   

Start:    9 30 miniběh  

    9 45 dětský běh  

10 00 závod na 5 km   

10 10 hlavní závod  

Místo konání:  

Městský sportovní areál ve Žluticích (horní hřiště).  

Přihlášky  
Přihlášky elektronicky na: https://sokotime.cz/prihlasky  (upřednostňujeme) nebo v místě startu 

nejpozději 15 minut před startem kategorie.  

  

Startovné  

Startovné činí 100 Kč na dospělého závodníka (od 18 let) a 20 Kč na dětského závodníka. Platbu je 

vhodné uskutečnit předem, elektronicky po přihlášení. 

Prezentace závodníků  

V den závodu od 9 hodin v místě startu, nejpozději 15 minut před startem kategorie.  

Závodníci přihlášení do závodu v místě startu podepíšou při prezentaci souhlas s podmínkami pro 

účast v závodu.  

https://sokotime.cz/prihlasky
https://zszlutice.edupage.org/


  

Závodník mladší 18-ti let předloží při prezentaci písemný souhlas rodičů.  

 Pořadatel  

Pořadatel může zrušit závod bez náhrady škody v případě predikce špatného počasí, ohrožení 

bezpečnosti jeho účastníků nebo jiné mimořádné události, zároveň si vyhrazuje nárok na přerušení 

již zahájeného závodu kvůli zajištění bezpečnosti zúčastněných. Dále má právo vyloučit závodníka ze 

závodu z důvodu nesportovního chování, požití alkoholu či omamných látek před zahájením nebo v 

průběhu závodu.  

Pořadatel neodpovídá za škody vniklé závodníkům, ani jimi způsobené.  

Závodník  

V hlavním závodě mohou startovat pouze účastníci starší 15 let. Závodník mladší 18 let musí 

předložit písemný souhlas rodičů s účastní v závodě.  

Vedlejšího závodu na 5 km se mohou účastnit závodníci mladší, pokud při prezentaci doloží písemný 

souhlas rodičů. Vedlejšího závodu se mohou účastnit i děti společně s rodiči (či jiným doprovodem).  

Závodníkem je jedinec řádně zaregistrovaný s uhrazeným startovním poplatkem.  

Každý závodník startuje na vlastní odpovědnost a nebezpečí a zodpovídá za svůj zdravotní stav.  

Každý závodník má během závodu právo na využití občerstvovacích stanic.  

Závodník netrpí žádnou nemocí nebo závažným onemocněním. Do závodu smí nastoupit pouze 

závodníci v dobrém fyzickém a psychickém stavu, kteří nejsou pod vlivem alkoholu, omamných 

látek nebo dopingu.  

Závodník si je vědom, že není oprávněn požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat 

jakékoliv nároky v případě zranění nebo škody, kterou utrpí v souvislosti se svou účastí v závodě.  

Závodník si je vědom, že pořadatel nemá uzavřeno žádné pojištění na náhradu škody.  

Ke zdolání trasy může závodník využít pouze vlastních fyzických nebo psychických sil. Nesmí využít 

žádné cizí pomoci či dopravního prostředku jako např. kola, koloběžky apod.  

Závodník musí proběhnout veškeré stanovené kontrolní body v předepsaném časovém limitu.  

Při použití veřejné komunikace si je závodník vědom, že se stává účastníkem silničního provozu a je 

proto povinen dodržovat jeho pravidla.  

Registrací do závodu závodník souhlasí s uveřejněním svého jména ve startovní a výsledkové listině, 

s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které mohou být následně 

použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele.   

Trať a časový limit  

Závod začíná na běžeckém oválu ve Žluticích a pokračuje přes Poděbradovu ulici směrem na 

žlutickou přehradu. Po kontrolním bodu na obrátce se běží zpět do cílového areálu.  

Běží se většinou po asfaltovém povrchu, místy ho střídají kostky.  

Časový limit pro ukončení závodu je stanoven na 2 hodiny od startu.  



  

  

Ceny a vyhlášení vítězů  

První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží ceny.  

  

Ostatní  

Startovné zahrnuje příspěvek na občerstvení na trati a v cíli, zdravotní a pořadatelskou službu, 

měření a zpracování výsledků.  

Šatny a sprchy jsou pro zájemce k dispozici v přímo v areálu nebo v sousední základní škole.  

Výsledky závodu budou vyvěšeny v cíli a na internetové adrese: https://zszlutice.edupage.org/ a 

https://sokotime.cz/vysledky-zavodu  

  

Pořádá Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace  

Ředitel závodu  

Luděk Svoboda   

Tel: +420 602 191 639  

E-mail: reditel@zszlutice.cz      Více zde:  https://zszlutice.edupage.org/  

  

  

  

    

  

  

https://zszlutice.edupage.org/
https://zszlutice.edupage.org/
https://sokotime.cz/vysledky-zavodu
https://zszlutice.edupage.org/
https://zszlutice.edupage.org/
https://zszlutice.edupage.org/


  

  

Podmínky účasti v závodu  
Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, podpisem a nastoupením do 

závodu prohlašuje, že:  

a) dovršil osmnáctý rok věku a je zletilý, závodník mladší 18-ti let předloží při prezentaci písemný 

souhlas rodičů,  

b) se zúčastňuje tohoto závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé 

nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které mu vzniknou během konání 

akce závodu (před během, při běhu a po běhu),  

c) jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu,  

d) v případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v 

závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy,  

e) je obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, 

zejména za místo startu, cíle, avšak neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich 

funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím,  

f) pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou 

dopravní plochu, bere na vědomí, že je třeba na takových komunikacích dbát zvýšené opatrnosti 

a dodržovat pravidla silničního provozu,  

g) se zavazuje dodržovat standardní pravidla fair-play,  

h) se zavazuje pomoci soupeři v případě ohrožení jeho života či zdraví,  

k) souhlasí s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou 

následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele. S osobními 

údaji závodníků bude nakládáno pouze pro potřeby závodu a jeho prezentace.  

  

  


