
 

PRAVIDLA ZÁVODU KASKÁDA RACE 

 
Pravidla závodu se vztahují na běžecký překážkový závod Kaskáda Race, konaný dne 1.10.2022 na 
Vranovské pláži ve Vranově nad Dyjí a jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek pro závod 
Kaskáda Race. 

 
 

1) REGISTRACE A STARTOVNÉ: 

a) Podmínky registrace jsou podrobně popsány ve Všeobecných podmínkách pro závod Kaskáda 
Race a v propozicích závodu 

b) Všichni účastníci jsou při registraci povinni uvádět přesné a pravdivé údaje. Nesprávně uvedené 
či nepravdivé údaje uvedené v registračním formuláři mají za následek diskvalifikaci. 

c) Účastník se může registrovat v kategoriích: 

ZÁVOD JEDNOTLIVCI 

✓ Muži Elite - trasa 5+ km, 20+ překážek 

✓ Ženy Elite - trasa 5+ km, 20+ překážek 

✓ Muži Open - trasa 5+ km, 20+ překážek 

✓ Ženy Open - trasa 5+ km, 20+ překážek 

 

TÝMOVÉ ZÁVODY (3 – 5 osob) 
✓ Trasa 5+ km a 20+ překážek 

✓ Závod bude vyhodnocen na základě průměru časů všech běžců tj. Součet času všech běžců 

v týmu děleno počet běžců 
 

Závod dětí 

✓ Děti – věk 5 – 14 let, trasa 500+ m, 5+ překážek 

✓ Závod je nesoutěžní 

✓ Závod dětí proběhne po vyhlášení výsledků hlavního závodu 

 
 

d) Každý účastník musí mít v registračním formuláři uveden svůj vlastní platný e-mail i telefonní 
číslo 

e) Registraci není možné zrušit, je však možné převést ji, se souhlasem organizátora, na jinou 
osobu. V tomto případě je potřeba kontaktovat organizátora závodu 

f) Registrace je platná až po uhrazení startovního poplatku, neuhrazené registrace budou zrušeny 

g) Každý účastník závodu mimo jiné obdrží: možnost účasti v závodu, úrazové pojištění na dobu 
závodu v uvedeném rozsahu, nápoje v průběhu závodu, měření čipovou časomírou, startovní číslo. 
Po dosažení cíle občerstvení a účastnickou medaili. Účastníci dětského závodu dostanou v cíli také 
medaili 

 
 

2) VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PRAVIDLA STARTU: 

a) Účastníci hlavního závodu (jednotlivci muži a ženy) tedy osoby s rokem narození 2007 a starší 
budou startovat v různých startovních vlnách po 25 závodnících v časovém intervalu 20 minut. 



 

Účastníci dětského závodu, tedy osoby ve věku 5 – 14 let budou startovat podle věkových 
skupin v časovém intervalu 5 minut 

b) Organizátor má právo kdykoli změnit harmonogram závodu z jakéhokoliv důvodu 
(organizační důvody, povětrnostní podmínky, nepředvídatelné události atp.). Účastníci závodu 
jsou povinni uposlechnout jeho instrukcí a dostavit se ke startu ve stanovený čas. 

d) Účastníci závodu jsou povinni běžet v daný čas, který si sami zvolili při registraci. Změna času 
startovní vlny v den závodu není možná. Pokud účastník ke startu včas nenastoupí nebo odstartuje v 
jiný čas, bude diskvalifikován 

e) Zákonní zástupci nezletilých závodníků mohou účastníky dětského závodu na trati doprovodit. U 
nižších věkových kategorií je doprovod dospělého doporučován! Dospělý doprovod by neměl 
dětskému závodníkovi ulehčovat průběh závodu a neměl by nepřiměřeně pomáhat, může však běžet 
podél trasy, dohlížet a v případě, že by dítěti hrozilo zranění, zasáhnout 

f) Všichni účastníci hlavního závodu, tedy závodníci v kategorii muži a ženy musí být plavci! 

g) Účastník je povinen se ve stanovenou dobu (nejméně 60 minut před startem) prezentovat v 
registračním stánku, odevzdat podepsané „Potvrzení o seznámení s všeobecnými podmínkami 
závodu Kaskáda Race a souvisejícími dokumenty“ a vyzvednout si startovní balíček, který bude 
mimo jiné obsahovat startovní číslo a časoměrný čip 

h) Startovní číslo musí mít účastník po celou dobu závodu viditelně umístěno.  Účastníkovi bez 
startovního čísla nebude start umožněn. 

i) Časoměrný čip musí mít účastník závodu umístěný po celou dobu závodu na kotníku. Účastníkovi 
bez časoměrného čipu nebude start umožněn. Účastník je povinen chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě 
či poškození časoměrného čipu a po skončení závodu jej odevzdat na předem určené místo 

j) Účastník je povinen podrobit se lékařskému ošetření v místě konání závodu v případě, že to bude 
situace vyžadovat a je také povinen na místě organizátory informovat o všech zraněních, které si 
vyžádají lékařské ošetření a vznikly v průběhu závodu 

k) Účastníkům je povoleno, dle vlastního uvážení, používat vhodné ochranné pomůcky či chrániče 

l) Všichni účastníci jsou povinni zvolit vhodný sportovní oděv i obuv, odpovídající charakteru 

závodu 

m) Obuv s hřeby je z bezpečnostních důvodů zakázána! 

 
 

3) TRAŤ, PŘEKÁŽKY A PENALIZACE: 

a) Účastník musí vzít na vědomí, že Kaskáda Race je náročný běžecký závod ztížený překážkami 
v obtíženém přírodním terénu, který se může vlivem povětrnostních podmínek měnit 

b) Účastník nesmí úmyslně vybočit ze značené trasy, ani si ji záměrně zkracovat 

c) Na trase závodu budou organizátorem umístěny různé překážky. Tyto překážky nebudou 
účastníkům závodu předem známy a v okamžiku jejich překonávání je tak soutěžící povinen dbát 
pokynů organizátora nebo jím pověřené osoby a dbát své vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních 
účastníků 

d) Účastníkům je také zakázáno překážky jakýmkoliv způsobem úmyslně poškozovat 

e) Účastník je povinen upozornit organizátora či jím pověřené osoby na všechny neobvyklé 
nedostatky či nebezpečí (např. uvolnění překážky či rozbití překážky, přerušení značení trati, zraněný 
závodník atp.) 



 

f) Překážky jsou rozdělené do dvou základních skupin, překážky bez penalizace a překážky s 
penalizací. Překonávat překážku bez penalizace lze opakovaně. Překážky s penalizací jsou označeny 
penalizačními tabulkami a v případě jejich nesplnění se musí závodník podrobit trestu, který bude u 
každé z překážek s penalizací specifikován 

g) V dětském závodě není žádná z překážek penalizována, dětské závody jsou nesoutěžní. 

h) Účastník se musí na všech překážkách pokusit alespoň o jedno překonání, dříve, než začne 
vykonávat penalizaci. Vykonávání penalizačních cviků bez předchozího pokusu o překonání  
překážky vede k diskvalifikaci účastníka 

i) Všechny penalizované překážky musí účastník překonat vlastními silami. Překážky bez 
penalizace lze překonat s přiměřenou dopomocí dalšího závodníka 

 
4) DISKVALIFIKACE 

a) Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze organizátor nebo osoba 
pověřená nebo určená organizátorem (dozor na trati, bezpečností služba, zdravotní služba atp.) 

b) Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by 
mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků či diváků 

c) Organizátor má také právo účastníka ze závodu vyloučit, pokud poruší „Všeobecné podmínky pro 

Kaskáda Race“ či tato Pravidla závodu 

d) Podvádění v jakékoliv formě má za následek okamžitou diskvalifikaci 

e) K diskvalifikaci může dále dojít například v těchto případech: 

- nedodržování těchto pravidel 

- záměrné zkreslení informací při registraci 

- jakákoliv forma nesportovního chování 

- neuposlechnutí pokynů organizátora či jím pověřené osoby 

- nevyzvednutí startovního balíčku 

- nenastoupení ke startu ve správný čas 



 

- nastoupení ke startu bez startovního čísla 

- nastoupení ke startu bez časoměrného čipu, jeho ztráta či poškození 

- úmyslné vybočení ze stanovené trasy nebo její úmyslné zkracování 

- úmyslné poškozování cizí věci či překážek 

- úmyslné nesplnění překážky či její záměrné vynechání 

- nastoupení na start pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek 

- obtěžující či vulgární chování, ohrožování okolí atp. 

 
 

5) SYSTÉM HODNOCENÍ 

a) Na základě čipového měření času budou vyhodnoceni tři nejrychlejší v každé kategorii. Vítězové 

získají věcné ceny od sponzorů 

 

Účastník závodu Kaskáda Race bere na vědomí, že organizátor je oprávněn pravidla závodu měnit, a 
to až do dne konání závodu. Aktuální pravidla závodu budou vždy zveřejněna na webových stránkách 
www.kaskadarace.cz 

 
 

Tato pravidla jsou platná od 25. 11. 2021 

http://www.kaskadarace.cz/

