
Rozdělení závodních kategorií a podmínky účasti v závodu TDT 

 

Rozdělení kategorií 

 

1. Děti 3 – 6 let 
2. Děti 7 – 9 let 
3. Děti 10 – 12 let 
4. Děti 13 – 15 let  

5. Dospělí ženy 16 – ∞ let 
6. Dospělí muži 16 – ∞ let 

7. Štafety 

 

 

Podmínky účasti 

 

1. Závod se koná podle pravidel triatlonu ČTA a ustanovení tohoto rozpisu. 

2. Každý závodník prohlašuje, že je osobou starší 18ti let, případně má souhlas zákonného 

zástupce s účastí při závodě. Závodníci mladší 18ti let mohou startovat pouze s písemným 

souhlasem zákonného zástupce nebo s doprovodem. 

3. Účastník závodu bere na vědomí, že závod probíhá za plného silničního provozu a bude 

proto respektovat platné silniční předpisy. Závod dětí bude probíhat na uzavřeném okruhu. 

4. Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na 

zdraví vzniklé při účasti v závodě.  

5. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů 

nepředvídatelných okolností. 

6. Účast v závodu je na vlastní riziko. 

7. Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické 
připravenosti a schopnosti absolvovat celou vzdálenost. 

8. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních 

podmínek (voda, zima, bouřky atd.) je možné, že bude opožděn nebo zrušen. 

9. Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou 

úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním. 

10. Každý závodník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění pro případné ošetření 

záchrannou službou nebo hospitalizaci. 

11. Veškeré fotky, rozhovory i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem 

použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář. 

12. Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu. 

13. Účastník svým podpisem stvrzuje, že veškerým výše uvedeným rozhodnutím rozumí a 

souhlasí s nimi. 

14. Trať cyklistiky nebude plně uzavřena, pořadatel zajišťuje pouze částečnou uzavírku a 

každý účastník závodu je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a 

pořadatelů. 

15. Vstup do depa bude povolen pouze osobám se startovním číslem! 

16. Cyklistická helma při jízdě na kole je povinná! 
 
 

 

 


