
Typ závodu: silniční, za částečné uzávěry silničního provozu, individuální
Pořadatel: Reactor s.r.o. ve spolupráci s MÚ Úštěk
Ředitel závodu: Jan Sedlák
Telefon: 728 056 193
Hlavní pořadatel: Petr Holický, mail: petr@reactor.cz, tel.: 777 157 204
Online registrace: okolousteku.cz
Termín konání závodu: 23.srpna 2020
Místo prezentace: jezero Chmelař, Úštěk
Čas zahájení prezentace: 8.00 hodin
Čas ukončení prezentace: 9.00 hodin
Místo startu závodu: břeh jezera Chmelař, Úštěk
Čas startu a délka závodu: hromadný start v 10.00 hodin, délka tratě 108 km, dva okruhy, každý 54 km
Místo cíle závodu: břeh jezera Chmelař, Úštěk
Trasa závodu - okolousteku.cz
Příchozí: závod je určen i pro příchozí v okamžiku, že nebude naplněna kapacita 200 závodníků, více info
bude na www.okolousteku.cz
Výše startovného: 400 Kč včetně DPH
Podmínky:
Účastník závodu je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu
řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si
vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům
vzniklé, ani jimi způsobené
- Závod se jede za částečné uzávěry silničního provozu. Závodníci musí přiměřeně dodržovat zákon
361/2000 Sb. Závodníci s velkou časovou ztrátou budou poučeni pořadatelem o jízdě za silničního provozu.
Každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích ( Zákon č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb.,
311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní
značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
- Zdůrazňujeme nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou
může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během
závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
- Účastníci startují na vlastní nebezpečí
- Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
- Používání startovního čísla v rámci silničního závodu je POVINNÉ
- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
- Účastníci musí dovršit v den konání závodu věk 18 let
- Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
- Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění
zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se
závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se
však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi
sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu.
Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění.
Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni
sjednaný.

Podmínky závodu, důležité informace.




