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Inline Firespeed Race 2018 

čtvrtek 7. června 2018 – Labe aréna Račice 

 

 

 

Zaplať jedno startovné a závoď na trati 5 km, 
10 km i ve smíšených dvojicích! 

 
 

 

 

 

 S mediální podporou  

                                               

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDrL7ArLDSAhVC1xoKHbE-AkAQjRwIBw&url=http://www.udelejto.cz/podporuji-nas/organizace/128-hasicsky-zachranny-sbor-praha&psig=AFQjCNH97EEMsmKGF-rsoTu2tnnwffA0tg&ust=1488287333846116
http://www.skhasicipraha.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ3LDcrLDSAhVIcBoKHdQhCFoQjRwIBw&url=http://www.pozary.cz/stranka/logo-webu-pozary-cz/&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNGcsR7wfox4s_JKv97ZsWM_-A2tCQ&ust=1488287388328761
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Pořadatel:  

Sportovní klub pražských hasičů,  z. s. a HZS hl. m. Prahy  

 

Místo:  

Labe aréna Račice, www.racice.info 

 

Určeno pro:  

Příslušníky a zaměstnance HZS ČR, HZSP a členy JSDHO 

 

Registrace: 9:30 – 10:00 hod. 

 

Start: 10:30 hod. 

 

Parkování:  

V areálu - zdarma 

 

Trať závodu:  

5 km a 10 km  

 

Kategorie:  

      5 km   

A muži 18 - 39 let  

B muži 40 a více let 

C ženy 

D smíšené dvojice 

 

 10 km  

A muži 18 - 39 let 

B muži 40 a více let 

C ženy 

 

Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez 
ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve 
dosáhne. 

 

Ceny:  

Věcné ceny pro první tři místa ve všech kategoriích  

 

Přihlášky:  

Jméno, příjmení, datum narození, kategorii, příslušnost a požadavky (co 
napsat do hlavičky faktury o zaplacení startovného) zaslat na email 
Firespeed@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 774 158 912 
(Ing. Iveta Kroulíková) 

 

http://www.racice.info/
mailto:Firespeed@seznam.cz
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Startovné:  

150 Kč (zvýhodněné startovné pro člena SK pražských hasičů ve výši 75 Kč – 
nutno uvést v přihlášce i v poznámce při platbě). 

 

Startovné zaslat na číslo účtu: 224352849/0300, VS:07062018, do poznámky 
napsat jméno a příjmení, případně členství u SK pražských hasičů 

 

Zaplať jedno startovné a závoď na trati 5 km, 10 km i ve 
smíšených dvojicích! 
 

Přihlášky a startovné zasílejte do 30. 5. 2018! 
 

 

 

Hlavní pořadatel závodu: 

Ing. Iveta Kroulíková, tel. 774 158 912 

 

 

 

Pravidla 
 

 

Brusle:  

Jsou povoleny všechny typy bruslí. Velikost koleček a výška brusle není 
omezena. Za bezpečnost a kvalitu bruslí odpovídá závodník. 

 

Chrániče:  

Závodníci jsou povinni mít během závodu na hlavě přilbu. Dále doporučujeme 
použít chrániče zápěstí, loktů a kolen. 

 

Pojištění:  

Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození 
výstroje. 

 

Diskvalifikace:  

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě nutnosti diskvalifikovat účastníka 
závodu.  

 

Je zakázána: 

 Jízda bez přilby 

 Nedodržení určené trati 

 Nesportovní chování 
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Občerstvení:  

Pro účastníky všech závodů na 10 km je na trati připravena občerstvovací 
stanice s vodou na pátém kilometru. 

Každý závodník obdrží drobné občerstvení v cílovém prostoru. 

 

Záchranná služba:  

Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou 
dobu závodu. 

 

Poznámka:  

Závody se konají za každého počasí. 
 

 Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním 
na účet pořadatele v plné výši 

 Registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný 

 Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se 
startovním číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi 

 Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok 
narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném 
roce nebo teprve dosáhne 

 Závodník může soutěžit ve více kategoriích (5 km, 10 km, smíšená 
dvojice) 

 V kategorii smíšených dvojic půjde o štafetový závod, každý 
z dvojice pojede 5 km 

 Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) 
má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. 
Startovné se v tomto případě nevrací 

 Po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních 
prostředcích přísně zakázán 

 Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať 

 Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou 
úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním 

 Pořadatel má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně 
bez předchozího oznámení 

 Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení 

 Pořadatel závodu neručí za odložené věci 

 Každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice 
a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na 
vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je 
dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a účastní se 
dobrovolně 

 Závodník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem 
poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu 

 Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 
30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové 
tabuli 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a 
těchto pravidlech bez předchozího oznámení 
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 V případě nízkého počtu závodníků v dané kategorii si pořadatel 
vyhrazuje právo závodníky zařadit do jiné kategorie 

 

 

Dopravní spojení a parkování: 

 

Adresa:     Račice 130 
411 08  Štětí 
Ústecký kraj 

Autem: 

GPS: +50° 27' 29.60", +14° 20' 30.52" 

Z Prahy do Ústí nad Labem (dálnice D8): 

Sjeďte na 29. kilometru dálnice D8 a pokračujte po silnici číslo 240 do 

Roudnice nad Labem. Pozorně sledujte značení, abyste se vyhnuli centru 

města. Jeďte na Štětí. Na kruhovém objezdu u obchodu Billa zahněte 

doprava. Na další křižovatce, zhruba po kilometru, zahněte doleva. Pokračujte 

přes obec Předoním a na další křižovatce odbočte doleva na Račice. 

Z Mělníka a České Lípy: 

Vydejte se po silnici číslo 9. V Liběchově odbočte na silnici číslo 261. Ve Štětí 

přejeďte most a pak odbočte doprava do Račic. 

Z Litoměřic: 

Jeďte po silnici 261 do Štětí, odbočte doleva na most přes řeku Labe. 

 

Vlakem: 

Vlaková stanice Hněvice je od račického kanálu vzdálena zhruba 15 minut 

chůze. Staví zde rychlíky z Prahy a Ústí nad Labem. 

Z Prahy (Hlavní nádraží): 57 km, 46 minut. 

Z Ústí nad Labem: 49 km, 37 minut. 
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Podrobné informace o jízdních řádech a jízdném zjistíte na: www.cd.cz, 

www.idos.cz nebo telefonu +420 840 112 113. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cd.cz/
http://www.idos.cz/
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REGISTRACE ZÁVODNÍKA 

Inline Firespeed Race 2018 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Soutěžní kategorie: 

Kraj: 

Sbor:  

E-mail: 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem plně obeznámen s propozicemi soutěže a jsem si vědom všech 

rizik, která tato soutěž přináší. Jsem zdravotně a odborně způsobilý absolvovat tuto 

soutěž ve mnou zvolené kategorii. Za zranění vzniklá mně nebo mnou způsobená 

komukoliv jinému během soutěže nenese pořadatel soutěže žádnou odpovědnost. 

Za škodu vzniklou mně nebo mnou způsobenou komukoliv jinému během soutěže 

nenese pořadatel soutěže žádnou odpovědnost.  

 

Vyplněním registrace prohlašuji, že registrační poplatek byl odeslán na 

účet pořadatele. 

 

V    dne          Podpis 


