Velevážená blinduristko. Velevážený blinduristo.
Blinduro se už potřetí vrací do Lipna nad Vltavou. Našli jsme tu nejen skvělé zázemí a parádní traily,
ale také stovky nových kamarádů. I Tebe.
Děkujeme Ti za důvěru.
Moc děkujeme také všem partnerům v čele s Kellys Bicycles a Cat phones, společnostem Lesy České
republiky, Bernardinum s.r.o., Lipensko s.r.o., obcím Lipno nad Vltavou a Loučovice, a záchranářům
Horské služby České republiky. Speciální dík náleží Pavlu Schwarzovi a všem stavitelům.
Nově program otevřou už v pátek odpoledne Blinduro Clinix neboli různě zaměřené kurzy pro menší
skupiny pod vedením zkušených lektorů. Kromě nových trailů v šumavské hrabance, servírujeme
poprvé také samostatný závod Blinduro Air DH na červené bikeparkové trati.
Abychom Ti usnadnili průjezd celým víkendem, připravili jsme tento obsáhlý souhrn informací.
Těšíme se na Tebe!

______________________________
Michal Prokop
a
______________________________
Zdeněk Pól
725 928 450
polzdenek@gmail.com
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Program
PÁTEK 10.5.
12:00 – 13:00
14:00 – 18:00

Prezentace Kill the Trail
Kill the Trail

SOBOTA 11.5.
08:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00
16:00 – 19:00
19:30 – 20:00
20:00 – 21:30

Prezentace Blinduro 500+ a Air DH
Birell Snail Slalom
Instruktážní schůzka
Exhibice: Dominik Puffer
Start 1. dne závodu
Air DH
Protocycles Bunny Hop Battle
Dolekop.com Tire Talk

NEDĚLE 12.5.
08:30 – 08:45
09:00
16:00 cca

Instruktážní schůzka
Start 2. dne závodu
Předávací ceremoniál

Pořadatel je oprávněn změnit program závodu, pokud to okolnosti vyžadují. O provedených
změnách informuje pořadatel závodníky při schůzce před startem závodu a/nebo prostřednictvím
oficiálních komunikačních kanálů.
[Proč se letos nejede noční RZ? Protože zdaleka ne všichni po ní toužili. Protože si před nedělí rádi
odpočinete. Doporučujeme. Protože se neradi opakujeme. Protože chceme zkusit Blinduro Air DH.
Protože tentokrát bude v depu večer co pít. A jíst. Protože od osmi přednáší magistr Keli o gumách
a vložkách!]
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Jedu Blinduro 500+. Jsem blindurist(k)a!
01)
Do navigace si zadej: Lipno nad Vltavou 307. Expo zóna a depo pro závodníky jsou umístěny na
parkovišti u spodní stanice lanovky, viz https://goo.gl/maps/xuGpeJaT8A72 Tady závod v sobotu i v
neděli odstartuje. Starty a cíle jednotlivých RZ jsou na různých místech v okolí.
02)
Nemáš-li ještě zajištěno ubytování, využij https://www.lipno.info/ubytovani.html
03)
Prosíme respektuj, že přenocování na parkovišti ve Skiareálu Lipno je zakázáno!
Pro obytné auto nebo stan využij http://www.campinglipno.cz Účastníci Blinduro 500+ zde mají
nárok na slevu 30%!
04)
Na prezentaci si připrav jeden osobní doklad s fotografií. Prezentace
bude otevřena v sobotu od 8:00 do 10:00 v salonku Restaurace Lanovka,
ani ne 100 m od depa.
http://www.lipnogastro.cz/zimni-provozy/restaurace-lanovka.html
05)
Složení startovních skupin jste si do značné míry určili sami. Definitivní startovní listinu Ti pošleme
před závodem mailem. Ve stejné skupině startuješ po oba dny. První skupina startuje do závodu
v sobotu v 11:00, poslední pak až po třetí hodině. Tabulka s rozdělením do skupin je zamčená a tak
to i zůstane. Data z ní zpracováváme. Je zbytečné pokoušet se tam vloupat.
06)
Startovní čísla přidělujeme v návaznosti na rozdělení do skupin. K tabulce s číslem dostaneš
samozřejmě i stahovací pásky.
07)
Používáme stejný systém kontaktní časomíry od firmy Sportsoft, jako Česká Enduro Serie. Čip Ti
zůstane po celý víkend. Umísti ho na pravou stranu řídítek. V sobotu při návratu do expo zóny se
nejprve zastav u časoměřiče, aby z čipu načetl průběžné výsledky!
08)
Při prezentaci dostaneš pásku na ruku se startovním číslem. Připrav si telefonní číslo, které
bychom měli kontaktovat v případě tvého zranění. Pásku si nech na ruce po celý víkend. Mimo
jiné, startovní čísla slosujeme v tombole po vyhlášení vítězů, kdy Tě identifikujeme právě podle
čísla na pásce.
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09)
Trať RZ je vyznačena červeno-bílou páskou Kellys, fialovými praporky a bílými tabulkami
s červenou šipkou a logem Kellys. Nebezpečná místa na trati nechceme, ale varovat před obtížným
úsekem Tě musíme. Zrádná místa jsou označena bílou tabulkou s červeným vykřičníkem a logem
Kellys. Transfery jsou vyznačené směrovkami s modrou šipkou na bílém podkladu a logem Kellys.

10)
Transfery několikrát kříží frekventované silnice. Dávej pozor na sebe i ostatní!
11)
V sobotu Tě čekají čtyři rychlostní zkoušky, v neděli pak další tři.
12)
Grom a Rookie pojedou všechny čtyři sobotní RZ a mohou je absolvovat s doprovodem.
13)
O zdravotní zajištění pečuje Horská služba ČR.
Ulož si do mobilu čísla +420 380 736 081 a +420 1210.
Tato SOS čísla najdeš i na tabulce pod startovním číslem, na náramku a na směrovkách.
14)
Doporučujeme Ti stáhnout si do smartphonu aplikace Horská služba a Záchranka:
http://www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/informace-a-pravidla/aplikace-do-mobilu
http://www.zachrankaapp.cz
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15)
Nepřizabij sebe. Kill the Trail. Připoj se k enduro rozcvičce s Edou Šešulkou a Filipem Švrčkem z
dolekop.com. Výuka je vhodná pro všechny, od začátečníků po zkušené střelce. Tvoje jízda bude
jistější, rychlejší, přitom bezpečnější, a především zábavnější. V pátek 10.5. od 14:00. Zbývá pár
míst. Registrace: http://bit.ly/2L6wF80
16)
Máš tři hodiny. Tři jízdy. Červenou trať jen pro sebe. Nejlepší jízda rozhodne. To je Blinduro Air
DH. V sobotu 11.5. od 16:00. Aby ses v sobotu odpoledne nenudil/a. Bikepark Lipno je ti ale k
dispozici celý den. Jednodenní bikepass v hodnotě 440 Kč je totiž zahrnutý v ceně startovného 500
Kč. Nebo můžeš odpoledne prosedět v depu u auta...
17)
Vyhlašujeme nejbezpečnější závod historie. Birell Snail Slalom. Nasadíš šnečí tempo, řítíš se k
první brance a ze všech sil zpomaluješ až na hlemejždě. Zastavit ale nesmíš! Protáhneš se
slalomem a dáváš si pozor, abys nezrychlil/a. Proploužit se k výhře může jen jeden. Nebo jedna.
Nejpomalejší. V sobotu od 10:00.
18)
Protocycles vyhlašuje Bunny Hop Battle! Jak vysoko to vytáhneš? V sobotu od 19:30.
19)
Magistr Keli je krotitelem zdivočelých d:kids. Všechny zná. Všude byl. Aspoň dvakrát. Na všem jel.
Všechno zkusil. I Blinduro. O všem napsal. A pořád má co říct. I tobě. O pláštích. O vložkách.
Nenech si ujít povídání na toto žhavé téma dolekop.com Tire Talk. Tady se můžeš na enduro
pláště Specialized vyptat dopodrobna. V sobotu od 20:00.
20)
Objednal/a sis u Merch4U kšiltovku? Ptej se po ní při prezentaci.
21)
Kolofix zajišťuje dvě neutrální depa. Jeden wellness v mobilním servisu pro svůj stroj najdeš v expo
zóně, druhé depo pak u občestvovačky na trati.
22)
Díky Specialized tě zničená guma nezastaví. Prorazíš, neřešíš, neplatíš, dokončíš. S láskou
vzpomínáš. Nepřezouváš. Mechanik ti nasadí celé kolo Cabtech Cycling obuté do pláště Specialized
Butcher Grid 2.3. Přezuješ jen, když nebude právě k mání kolo potřebné specifikace. Jen prosím
nejezdi na Lipno už s polomrtvým pláštěm. Neměníme zdarma preventivně před závodem...
23)
Obrzdíš. Nebrzdíš. Nesmutníš. Vyměníš. Neplatíš. Dokončíš. V neutrálních depech ti Protocycles
zachrání závod bezplatnou výměnou sjetých destiček za kvalitní Galfer! Zkontroluj si destičky než
se vydáš na cestu. Neměníme zdarma preventivně před závodem a ty nevíš, jak daleko je do depa.
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24)
Občerstvovací stanice se sortimentem výrobků Nutrend budou každý den dvě. Jedna v expo zóně,
druhá na trati.
25)
Očista kol je zajištěna tlakovými myčkami Kärcher a čistícími prostředky Juice Lubes.
Vyzkoušej mobilní myčku s baterií a nádrží na vodu! O víkendu zkusíš, v pondělí ušetříš...
§
§
§
§

SLEVA 20% NA KÄRCHER OC 3 BIKE BOX!
https://www.karcher.cz/cz/dum-a-zahrada/mobilni-cisteni/oc-3-bike-box-16800030.html
Kód pro uplatnění slevy: BLINDURO500
Nabídka platí od 13.5. do 20.5. 2019

26)
Vyhlašujeme první tři závodníky v každé kategorii a první tři v absolutním pořadí. Vítězové všech
kategorií vyhrávají odolný smartphone Cat S31.
27)
Oceňujeme i největší vytrvalce, tedy muže a ženu, kteří na trati stráví nejvíc času J
28)
Neodjížděj před vyhlášením. Je to neuctivé k nejlepším a také pak následuje tombola!
29)
Nezapomeň doma rodinu! Nudit se nebudou. Přímo v Lipně nad Vltavou je celá řada atrakcí. Stačí
si vybrat na https://www.lipno.info/zazitky.html
30)
Každý účastník obdrží při registraci Lipno.Card, na které jsou nahrané zvýhodněné vstupy do
Aquaworldu Lipno, a na tobogán na Stezce korunami stromů.
31)
Kam poslat kamarády a blízké, když nikdo nezná trať? Ke stánku KIA Motors Czech! Každý den
vybereme místa, kam fanoušky odvezeme pohodlně přímo z depa! Až se pokochají, tak zase
zpátky.
32)
Nápoje a stravování zajišťuje stánek Birell přímo v expo zóně.
Poblíž depa je Ti k dispozici také Restaurace Lanovka
http://www.lipnogastro.cz/zimni-provozy/restaurace-lanovka.html
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33)
Toalety jsou umístěny v depu (pod lanovým parkem) a ve spodní stanici lanovky, necelých 100 m
od depa. Přímo na parkovišti budou umístěny mobilní toalety Toi Toi. Opláchnout se můžeš ve
žlabech v mycí zóně Kärcher.
34)
Dbej na důkladné ukotvení stánku bez ohledu na předpověď počasí! Plocha parkoviště je
štěrková, kolíky by mělo být možné zatlouct s použitím pořádné palice.
35)
V depu budou rozmístěny popelnice a kontejner. Nenechávej odpadky na ploše!
36)
Nezapomínej, že Blinduro je závod na oči. Pro všechny a navždy. Před, během i po závodě. Bez
výjimky. Proto Tě žádáme, abys nikdy nikde nesdílel/a trasy. Pokud už jsi tak dříve učinil/a, smaž
je. Ve vlastním zájmu. Máme velké štěstí, že je nám dovoleno pohybovat se v místech, kde to často
není vůbec běžné. Stačí jedna chyba jednotlivce kdykoli po závodě, a příště už v lokalitě nebude
vítán nikdo z nás. Děkujeme za pochopení.
37)
Pro aktuální informace sleduj tyto oficiální zdroje...
§
§
§
§
§

Stránka Blinduro https://www.facebook.com/blinduro
Událost Blinduro 500+ https://www.facebook.com/events/135359620635676
Událost Blinduro Air DH https://www.facebook.com/events/994218850756743
Skupina Blindurist(k)a https://www.facebook.com/groups/1624962360923063
Výsledky http://www.sportsoft.cz
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Blinduro 500+
Propozice
[verze 2019-05-01]
I. Obecná ustanovení
1. Oficiální název závodu: Blinduro 500+. Alternativně a plnohodnotně lze používat název ve
spojení s označením generálního partnera a/nebo rokem konání. Dále jen jako „závod“.
2. Závod je vypsán jako samostatný podnik v disciplíně mtb enduro. Výsledky závodu se
nezapočítávají do pořadí žádného seriálu závodů.
3. Závod se neřídí pravidly žádné sportovní autority.
4. Tyto propozice se nevztahují na doprovodné akce Blinduro Air DH a Blinduro Clinix.
5. Blinduro 500+ je partnerským závodem České Enduro Serie.
II. Termín a místo konání
1. Dvoudenní závod ve dnech 11.5. 2019 a 12.5. 2019.
2. Místem konání je Lipno nad Vltavou a jeho okolí.
III. Registrace
1. Přihlášení k závodu je možné výhradně online prostřednictvím online formuláře na
webových stránkách www.sportsoft.cz
2. Přihlašování začíná dne 1.11. 2018 v 11:11. Přihlašování končí naplněním limitu pro počet
účastníků, nejpozději 8.11. 2018 ve 12:00. Limit pro počet účastníků je stanoven na 510
osob, pokud pořadatel nerozhodne jinak.
3. Přihlášení je podmíněno uživatelskou registrací v systému www.enduroserie.cz a uvedením
registračního čísla tohoto účtu v přihlášce k závodu. Nový účet si lze založit na
www.enduroserie.cz/registrovat
4. Pořadatel garantuje účast v závodu držitelům poukazu Super-Blindurist(k)a. Tito se mohou
dodatečně registrovat v termínu, o kterém budou pořadatelem včas informováni.
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5. Dodatečné přihlášení a přihlášení v místě závodu není možné, pokud pořadatel nerozhodne
jinak.
6. Závodu se smí účastnit jen řádně přihlášení závodníci se startovním číslem závodu viditelně
upevněným na kole.
IV. Poplatky a platby
1. Startovné pro účastníky ve věku od 15 let včetně činí 800 Kč.
2. Startovné pro účastníky ve věku do 14 let včetně je zdarma.
3. Startovné se hradí prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem.
4. Poukaz Super-Blindurista se hradí bankovním převodem na základě platebních pokynů
zaslaných pořadatelem na email objednatele.
5. Startovné se nevztahuje na doprovodné akce Blinduro Air DH a Blinduro Clinix.
V. Kategorie
1. Závod se vypisuje pro kategorie:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Muži Expert 15+ (muži ve věku od 15 let včetně; ročníky 2004 a starší)
Muži Elite 17-20 (muži ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1999-2002)
Muži Elite 21-29 (muži ve věku od 21 do 29 let včetně; ročníky 1990-1998)
Muži Elite 30-39 (muži ve věku od 30 do 39 let včetně; ročníky 1980-1989)
Muži Elite 40+ (muži ve věku od 40 let včetně; ročníky 1979 a starší)
Ženy Expert 15+ (ženy ve věku od 15 let včetně; ročníky 2004 a starší)
Ženy Elite 17-20 (ženy ve věku od 17 do 20 let včetně; ročníky 1999-2002)
Ženy Elite 21+ (ženy ve věku od 21 let včetně; ročníky 1998 a starší)
Rookie (chlapci a dívky ve věku od 11 do 14 let včetně; ročníky 2005 až 2008)
Grom (chlapci a dívky ve věku od 6 do 10 let včetně; ročníky 2009 až 2013)

2. Rozhodující je věk dosažený v roce konání závodu.
3. Závodníci ve věku od 15 let včetně (ročníky 2004 a starší) se bez dalších podmínek mohou
rozhodnout mezi společnou kategorií Expert 15+ a příslušnou věkovou kategorií Elite.
4. Podmínkou vypsání dané kategorie je přihlášení alespoň tří závodníků. Při menším počtu
přihlášených závodníků budou tito zařazeni do nejbližší vyšší věkové kategorie.
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5. Závodníci mladší 18 let jsou povinni předložit při prezentaci v den závodu písemný souhlas
rodičů nebo zmocněného zástupce obsahující jeho jméno, adresu bydliště, číslo osobního
dokladu a podpis.
VI. Program
1. Pořadatel je oprávněn změnit program závodu, pokud to okolnosti vyžadují. O provedených
změnách informuje pořadatel závodníky při schůzce před startem závodu a/nebo
prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů.
2. Časový plán:
Pátek 10.5. 2019:
12:00 – 13:00 Prezentace Clinix
14:00 – 18:00 Clinix
Sobota 11.5. 2019:
08:00 – 10:00
10:30 – 10:45
11:00
16:00 – 19:00
20:00 – 21:00

Prezentace Blinduro 500+ a Air DH
Instruktážní schůzka
Start 1. dne závodu
Air DH
Tire Talk

Neděle 12.5. 2019:
08:30 – 08:45 Instruktážní schůzka
09:00
Start 2. dne závodu
16:00 cca
Předávací ceremoniál
VII. Odměny a předávací ceremoniál
1. První tři závodníci v pořadí každé z vypsaných kategorií obdrží věcné ceny.
2. Předání věcných cen proběhne po skončení závodu dle časového harmonogramu.
3. Pokud se závodník nezúčastní předávacího ceremoniálu, ztrácí na věcné ceny nárok, s
výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.
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VIII. Startovní čísla
1. Pořadatel přiděluje závodníkům startovní čísla dle vlastního uvážení na základě rozdělení
závodníků do startovních skupin.
2. Závodník obdrží při prezentaci v místě závodu tabulku s přiděleným startovním číslem.
IX. Průběh závodu a trať
1. Závodníci startují v závodě bez předchozí znalosti trati.
2. Trénink na trati závodu před startem závodu je zakázán.
3. Pokud pořadatel neurčí jinak, trať se skládá z celkem sedmi rychlostních zkoušek (dále jen
RZ) a z transferů.
4. RZ jsou převážně sjezdové, s úsekem stoupání, který není delší než 15% celkové délky RZ.
Trať není extrémně technicky náročná.
5. Transfery slouží k přesunu závodníků z cíle jedné na start následující RZ. Závodníci se
mohou přesouvat ve skupinkách, ale vždy vlastními silami bez použití cizí pomoci.
6. Pořadatel může stanovit časový limit pro absolvování trati a před startem závodu s ním
seznámí závodníky. Odpočet začíná běžet startem daného závodníka do první RZ a končí
jeho průjezdem cílem poslední RZ. Pokud závodník překročí stanovený limit, čas nad tento
limit bude přičten k součtu časů z jednotlivých RZ. Ředitel závodu má právo limit prodloužit
v případě, že více než 20% závodníků překročilo původně stanovený limit.
7. Závod začíná pokynem pořadatele ke startu do prvního transferu.
8. Do první prvního transferu startují závodníci z pořadatelem určeného místa dle startovní
listiny ve skupinách. Každých 10 minut startuje skupina 20 závodníků seřazených podle
startovních čísel. Do první RZ závodníci startují v intervalech 20-30 sekund, v pořadí dle
vlastního uvážení.
9. Startovní listiny sestaví pořadatel na základě rozdělení závodníků do jednotlivých kategorií
a startovních skupin.
10. Pořadí v závodě je určeno součtem časů dosažených jednotlivými závodníky ve všech RZ.
11. V případě zásahu vyšší moci má pořadatel právo závod předčasně ukončit. Pro určení
pořadí budou započítány pouze časy dosažené v RZ, které absolvovali všichni závodníci,
s výjimkou těch závodníků, kteří odstoupili ze závodu z jiných důvodů.
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12. Trať je vyznačena vytyčovací páskou, brankami a směrovými značkami. Taková místa trati,
kde regulérnost závodu vyžaduje označení překážek nebo vytyčení směru, musí být
označeny brankami po obou stranách trati, v zatáčkách alespoň na vnitřní straně. Závodník
musí předním i zadním kolem objet z vnější strany všechny branky určující vnitřní stranu
zatáčky. Zatáčky, překážky a další místa trati vyznačené brankami po obou stranách trati,
musí závodník projet oběma koly mezi brankami. Pokud závodník vybočí z trati, musí se na
trať vrátit v nejbližším možném místě a nesmí ohrozit ani omezit soupeře.
13. Závodník je povinen držet se přirozené linie trailu. Závodník je odpovědný za to, že se bude
držet oficiálně vyznačené tratě a sám odpovídá za chyby, jichž se na trati dopustil.
14. Závodníci všech kategorií od 15 let absolvují stejnou trať. Pokud jsou vypsány, kategorie do
14 let absolvují pouze vybrané RZ.
15. Měření časů a zpracování výsledků zajišťuje SportSoft s využitím čipové technologie
SportIdent nebo obdobné.
X. Povinná výbava
1. Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo, na kterém nesmí provádět
žádné výměny jednotlivých součástí. Opravy poškozených součástí kola a vybavení si
závodník zajišťuje svépomocí. Vše potřebné si závodník po celou dobu závodu veze sám.
Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimo oficiální neutrální
servisní zónu.
2. Povinná výbava:
2.1.
2.2.

Přilba certifikovaná pro horskou cyklistiku nebo motorismus
Certifikovaný chránič páteře nebo batoh s integrovaným chráničem páteře.

3. Závodník musí mít přilbu nasazenu a správně upevněnu na hlavě při jízdě na kole po celou
dobu závodu.
4. Doporučená výbava:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Přilba s chráničem obličeje certifikovaná pro horskou cyklistiku nebo motorismus
Brýle pro cyklistiku nebo motorismus
Rukavice s dlouhými prsty
Chránič krční páteře
Chrániče loktů a předloktí
Chrániče kolen a holení
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XI. Porušení pravidel a penalizace
1. Závodník porušuje pravidla:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky.
případě zkrácení trasy, neprojetí průjezdové branky, a využití cizí pomoci a to i
mechanické s výjimkou neutrálního depa.
v případě hrubého a nesportovního chování, a to zejména vůči oficiálním
představitelům. Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně,
ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
při nedodržení povinné výbavy, řádně umístěného a správného startovního čísla
a/nebo čipu. Nedodržení povinné výbavy má za následek diskvalifikaci ze závodu.
v případě použití zakázaných dopingových látek (dle předpisů WADA).
Bude-li mu poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě technické výpomoci, tlačení,
tažení, výměny celého kola, k dosažení jeho výsledku

2. Závodník musí brát ohled na životní prostředí. Odhazovat odpadky je povoleno pouze v
místech občerstvovacích stanic.
3. Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost
neprodleně nahlásit pořadateli.
4. Je zakázáno upravovat tvar tabulky se startovním číslem, zakrývat či odstraňovat loga
sponzorů a umisťovat na ni jakákoli další reklamní označení. Porušení tohoto nařízení se
trestá diskvalifikací ze závodu. Závodník je povinen zajistit, aby bylo startovní číslo čitelné
po dobu trvání závodu. Pokud dojde k poškození tabulky během závodů, je závodník
povinen neprodleně informovat pořadatele.
5. Možnosti potrestání závodníka při porušení pravidel:
5.1.
5.2.
5.3.

slovní napomenutí
časová penalizace
diskvalifikace

6. O způsobu potrestání závodníka rozhoduje ředitel závodu. O udělení trestu informuje
závodníka ředitel závodu nebo pořadatel.
7. Diskvalifikovaný závodník je povinen neprodleně odstoupit ze závodu a opustit trať.
Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.
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XII. Protesty
1. Reklamaci výsledků závodu může uplatnit pouze dotčený závodník u ředitele závodu, a to
v den závodu nejpozději půl hodiny před časem započetí předávacího ceremoniálu. Na
pozdější reklamace nebude brán zřetel.
XIII. Ostatní ustanovení
1. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny propozic.
2. Změny a doplnění propozic, informace a výsledky zveřejněné prostřednictvím oficiálních
komunikačních kanálů pořadatele se považují za oficiální.
3. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Účast v závodu vyžaduje od závodníků
velké psychické a fyzické vypětí. Závodník by se měl před závodem podrobit odbornému
vyšetření sportovním lékařem a znát svůj aktuální zdravotní stav. Závodník se nesmí
účastnit závodu, pokud si je vědom překážky v jeho zdravotním stavu, z důvodu které by
jeho účast v závodu představovala zdravotní riziko.
4. Zdravotnický dozor zajišťuje Horská služba ČR, o.p.s..
5. Závody se jedou za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu a dbát pokynů pořadatele. Závodníkům se doporučuje zřízení úrazového
pojištění.
6. Závodníci jsou povinni seznámit se s propozicemi závodu, které se zavazují dodržovat.
7. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatnou základní
technickou servisní podporu (neutrální depo).
8. Pořadatel ve spolupráci se svými dodavateli zajišťuje v době závodu bezplatné občerstvení.
9. Pořadatel nezajišťuje ubytování pro závodníky. Pro kontakty a informace o ubytovacích
kapacitách navštivte oficiální komunikační kanály pořadatele.
10. Použití jízdních kol s asistovaným pohonem je zakázáno.
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XIV. Pořadatel
1. Pořadatel :
Polis z.s., Na Jarově 48, 130 00 Praha 3, IČ: 67675786, DIČ: CZ67675786
2. Kontaktní osoba:
Zdeněk Pól, telefon: 725 928 450, email: polzdenek@gmail.com
3. Ředitel závodu:
Michal Prokop
4. Oficiální komunikační kanály:
4.1. https://www.facebook.com/blinduro
4.2. https://www.facebook.com/events/135359620635676 (událost Blinduro 500+)
Zpracoval:

______________________________
Zdeněk Pól
Schválil dne 1.5. 2019:

______________________________
Michal Prokop
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