
PRAŽSKÁ STOVKA 

PRAVIDLA AKCE 

SLOVO POŘADATELE 

Pražská 100 je extrémní dálkovou běžeckou a chodeckou sportovní akcí (dále také „Závod“), která se 

vyznačuje vysokou fyzickou i psychickou obtížností a je určena zejména pro trénované jedince, kteří 

již nejlépe mají zkušenost se výkony na tratích o délce 80 km a více. Závod je pořádán v zimním 

období, 

nutno zdůraznit upozornění týkající se případných těžkých povětrnostních podmínek. Pořadatel 

výslovně oznamuje extrémně obtížný ráz dálkového závodu a vyzývá všechny potenciální účastníky ke 

zvážení svých schopností, možností a trénovanosti pro dané období závodu. 

Velice doporučujeme dosáhnout vysoké informovanosti o této sportovní akci od zkušených 

účastníků, 

kteří akci v minulosti absolvovali, informace můžete získat také na webových stránkách 

dalkovepochody.cz, facebook profilu Pražské stovky a na těchto komunikačních platformách můžete 

oslovit forum účastníků. 

OBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODU 

1.0 Účastník (též Závodník) 

Do Závodu smí nastoupit pouze osoba starší 15let; osoba mladší 18 let je povinna nejpozději v 

okamžik 

akreditace předložit Pořadateli písemný souhlas zákonného zástupce (nejčastěji rodiče) k účasti 

v Závodě. 

2.0 Povinnosti Účastníka 

2.1. Účastník je povinen poskytnout vždy první pomoc dalšímu zraněnému závodníkovi, potažmo 

první 

pomoc kterékoliv jiné osobě, která se naskýtá ve zdravotní nouzi a závodník tuto osobu střetne 

v průběhu závodu. 

2.2. Závodník je povinen vždy dodržovat tzv. pravidla Fair-Play (čestnost, ohleduplnost, pokora 

k přírodě apod.) 

2.3. Do závodu může nastoupit závodník, který je řádně registrován na internetových stránkách 

závodu, ve shodě se všemi pokyny pořadatele závodu, který si vždy vyhrazuje právo odmítnout 

registraci závodníka, žadatele o účast v závodě, a to v oprávněných případech i po řádné registraci. 

2.4. Závodník smí nastoupit na start závodu, pokud splňuje pravidla závodu, bez výhrad souhlasí 



s úplnými pravidly závodu, není pod vlivem omamných látek, léků a jiných, sportovní výkon 

znemožňujících či výkon znesnadňujících látek a vlivů. Pořadatel si vyhrazuje právo v takovém 

případě 

neumožnit řádný start závodníka vykazujícího evidentní znaky vlivu výše uvedených látek, a to bez 

náhrady. 

2.5 Závodník smí nastoupit na start závodu pokud netrpí žádným onemocněním nebo nemocí, o čemž 

je povinen sdělit pravdivé informace a posoudit svůj aktuální zdravotní stav. 

2.6. Závodník je povinen dodržet stanové povinnosti stran povinné a doporučené výbavy určené 

pořadatelem pro účast v závodu, tyto jsou pořadatelem zveřejňovány na kontaktních internetových 

adresách závodu v souladu s bodem 8.0 těchto Pravidel. 

3.0 Deklarace výhrady Účastníka 

Každý účastník závodu deklaruje realizací vlastního startu svou účast výhradně na vlastní nebezpečí, 

osobní riziko a vlastní odpovědnost. Pořadatel účastí závodníka v závodu nepřebírá ani nenese 

odpovědnost za jeho zdraví a život nebo osobní majetek vnesený a nesený závodníkem v souvislosti 

s průběhem závodu (nejčastěji sportovní výbava, gps, apod.) Jedinou výjimkou z tohoto ustanovení je 

dohoda mezi pořadatelem a účastníkem o uskladnění a převozu věcí pořadatelem ze startu do cíle – 

viz oddíl 5.0 pravidel. 

4.0 Závod aneb od Startu do Cíle. Měření závodu. 

4.1. Start i cíl závodu je zveřejněn pořadatelem závodu v daném roce pořádání závodu dle jeho 

uvážení, 

nejčastěji v období 3 měsíce od data konání závodu. Přesná trasa závodu je zveřejňována zpravidla 1- 

2 týdny před datem konání závodu, dle rozhodnutí pořadatele. 

4.2. Pro závod je určeno tzv. čipové měření, kdy vybrané mezičasy a cílové výsledky budou on-line 

měřeny časomírou „Tonerman“, a to pomocí kontaktních čipů. Čip ve tvaru klíčenky je povinen 

účastník 

závodu umístit viditelně a neskrytě na přední část horní poloviny těla, tedy oblečení nebo sportovní 

výstroj (nejlépe na popruh od batohu nebo zip od bundy) Čip je účastník povinen v cíli závodu vrátit 

do 

rukou pořadatele. Pro případy, kdy se účastník z jakýchkoliv důvodů v rámci závodu nedostaví osobně 

do cíle závodu ve lhůtách uvedených pořadatelem, je srozuměn s dodatečnou povinností odevzdat 

čip 

na nejbližší kontrole v průběhu závodu nebo zaslat čip poštovní přepravou na adresu Pokud 

nedorazíte 



do cíle, odevzdejte čip na nejbližší obsazené kontrole nebo zašlete prosím čip poštou na adresu 

provozovatele měření, kterou nalezne na internetových stránkách http://www.tonerman.cz. 

5.0 Přeprava zavazadel 

5.1. Pořadatel může poskytnout možnost převozu zavazadel účastníka z prostoru startu závodu do 

vyhrazených prostor v cíli závodu. Vlastní přeprava zavazadel probíhá na základě ústní smlouvy 

učiněné 

mezi pořadatelem a účastníkem, popřípadě doprovázené dokladem – písemným potvrzením o 

úschově 

a přepravě zavazadla, jeho obsahu apod. 

5.2. Účastník bere na vědomí, že pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravu zavazadla, 

zejména 

pokud nebude zavazadlo uzavřeno, zjevně poškozeno, zjevně bude vykazovat obsah nesouvisející 

s určením pro použití v souvislosti se závodem apod. 

6.0 Registrace 

Registrace do závodu probíhá výhradně online, tj. na internetových stránkách závodu, kde je uveden 

případný partner pro technickou online realizaci provedení registrace a odeslání registračního 

formuláře. V dalším se řídí účastník závodu pokyny sdělenými na internetových stránkách závodu 

pořadatelem. Registrace na místě je možná pouze ve zdůvodněných a pořadatelem akceptovaných 

výjimečných případech. 

7.0 Startovné 

7.1. Startovné je finančním vyjádřením (v Kč) úhrnu ceny služeb poskytovaných pořadatelem 

účastníkovi v souvislosti se závodem, dle aktuálního výčtu služeb zveřejňovaných vždy pro aktuální 

rok 

pořádání závodu. Registrací a úhradou startovného vzniká mezi pořadatelem a účastníkem právní 

vztah s právy a povinnostmi uvedenými v těchto Pravidlech závodu a také na právních předpisech, 

zejména Občanském zákoníku v platném znění. 

7.2. Startovné obsahuje zejména: odměnu pořadatele, zapůjčení kontrolního měřícího čipu, itinerář 

závodu, občerstvení na občerstvovacích stanicích a fyzických kontrolách závodu, možnost noclehu 

v místě cíle závodu apod. 

7.3. Startovné se v případě neúčasti (omluvené i neomluvené písemně pořadateli závodu) nevrací. 

7.4. Převod startovného na jinou účastnickou osobu je možné na internetových stránkách 

provozovatele registračního systému. Převod startovného na jiného účastníka lze uskutečnit ve lhůtě 



oznámené pořadatelem. Po této lhůtě částka startovného v případě neúčasti registrovaného 

účastníka 

propadá ve prospěch pořadatele. Cizinci, tj. státní příslušníci jiných zemí než Česká republika, mohou 

uhradit startovné až na místě pořádání závodu v den jeho konání do rukou pořadatele. 

7.5 V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, 

se startovné nevrací.   

8.0 Ochrana osobních údajů 

8.1  Přihlášení se na akci dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů. 

8.2. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 

kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 

osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v 

rámci ukládání údajů v rámci našich webových stránek nebo v rámci pořádání příslušného závodu. 

(Vaše platební údaje, výsledky a umístění v závodě a Vaše fotografie). 

 

8.3 Osobní údaje účastníků závodů (dále jen „účastník“), které budeme zpracovávat, zahrnují údaje 

poskytnuté takovými osobami (typicky jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, adresu, telefonní 

číslo, příslušnost ke sportovnímu klubu, e-mail, velikost trička), dále údaje o fakturovaných a 

hrazených (dlužných) částkách, čísle účtu a údaje o probíhajícím plnění. 

 

8.4. Registrace pro závod je zajišťována v rámci systému sportt.cz provozovaného společností APACHI 

s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Registrace je využitelná pro vícero akcí uvedených 

na serveru www.sportt.cz a je prováděna výhradně společností APACHI s.r.o.  

8.4. Ve výsledcích z akce budou zveřejněny:  

Jméno a příjmení účastníka, startovní číslo účastníka, dosažený čas, rok narození a umístění v závodě. 

8.5 Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je pořádání příslušného závodu 

8. 6 Ze závodu je obvykle vyhotovováno běžné fotografické a videozpravodajství. O závodu a jeho 

výsledcích také může být přiměřeně referováno v médiích. 

 

9.0 Pořadatel 

Pořadatelem závodu Pražská stovka je: KČT, odbor LOKO Teplice, IČO 75112621, Trnovanská 1530/6, 

Trnovany, 415 01 Teplice 

Publikování zásadních informací probíhá přes internetový portál dalkovepochody.cz a facebookové 

stránky této akce. 



Kontakt na pořadatele: Olaf Čihák, emailová adresa: olaf.cihak@dalkovepochody.cz, telefonické 

spojení: +420 724 276 313 


