HOLEŠOV NIGHT RACE 2017
PROPOZICE - HOLEŠOV NIGHT RACE
21. – 22. 10. 2017
Holešov

1. STATUT A PRŮBĚH ZÁVODU
a) Holešov NIGHT RACE – je „sportovně-zážitkový“ běžecký závod dvojic, který trvá 12
hodin;

2. POŘADATEL
a) závod Holešov NIGHT RACE pořádá Skřítek, z.s. IČO: 22722025, sídlo: Sadová 1526,
Holešov, 769 01;
b) hlavní organizátorský tým je ve složení:
Jolana Pacíková – členka týmu
tel.: 777 345 252
e-mail: pacikova.jolana@gmail.com
Jana Trdlicová – členka týmu
tel.:739 364 560
e-mail: j.trdlicova@gmail.com

3. DATUM KONÁNÍ AKCE
a) Holešov NIGHT RACE se uskuteční 21. – 22. 10. 2017 v čase 18:00 – 6:00;

4. MÍSTO A ČAS AKREDITACE ZÁVODNÍKŮ
a) náměstí Edvarda Beneše v Holešově v čase 17:30 – 17:50 u stánku Holešov
NIGHT RACE;

5. MÍSTO A ČAS STARTU
a) Holešov, náměstí Edvarda Beneše, 21. 10. 2017 v 18:00;

6. CÍL
a) Holešov, hájenka v zámeckém parku, 22. 10. 2017 v 6:00;

7. TÝM
a) tým je dvojice závodníků libovolně složen dle pohlaví, věku a výkonnosti, přičemž v
každém týmu doporučujeme mít vždy minimálně jednu plnoletou osobu. Osoby
mladší 18 let odevzdají při akreditaci písemný souhlas zákonného zástupce s účastí
na akci v plném rozsahu;
b) závodní týmy se nedělí do žádných specifických kategorií, každý tým absolvuje závod
v tempu, které mu vyhovuje, absolvování jednotlivých disciplín nebo úkolů je plně
dobrovolné;
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8. VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL
a) proběhne u hájenky v zámeckém parku v Holešově v neděli 22. 10. 2017 v 6:30;

9. OBČERSTVENÍ
a) během závodu bude pro závodníky zajištěno drobné občerstvení (polévka, ovoce,
sladká tyčinka);

10. REGISTRACE DO ZÁVODU
a) hlavní registrace do závodu probíhá v období od 1. 9. 2017 do 15. 9. 2017. V případě,
že po uplynutí této doby budou k dispozici volná místa, může pořadatel vyhlásit
druhou vlnu registrací, a to v termínu od 16. 9. 2017 do 20. 10. 2017;
b) registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře,
který je zaslán zájemcům prostřednictvím elektronické pošty;
c)

Startovné do závodu Holešov NIGHT RACE:
- standardní registrace formou registračního formuláře v termínu do
15. 9. 2017 je 300 Kč/tým;
- startovné v období od 16. 9. 2017 do 20. 10. 2017 (druhá vlna
registrace) je o 100 Kč vyšší, tedy 400 Kč/tým;

d) registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného;
e) pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít nebo upravit podmínky
registrace, pokud to bude vyžadovat situace (např. předčasné naplnění limitu
závodníků, zkrácení lhůty pro zaplacení apod.);
f)

v případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo
zrušit start, se startovné nevrací;

g) číslo účtu pro zaplacení startovného je: 232032108/0300;
- do zprávy pro příjemce uveďte název týmu;
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