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ÚVODNÍ SLOVO
GIGATHLON 2017

Milí Gigathleti,

po roce se opět schází naše stále početnější Gigathlon rodina v krásném prostředí tady na Šumavě. Velice si vážím 

toho, že mi pomáháte žít svůj sen a postavit na nohy v Česku ojedinělou a unikátní akci, která se chce odlišovat od 

jiných závodů zejména svou atmosférou a zážitkovou formou. Premiéra vloni v září na Lipně předčila naše očekávání a 

mimořádně se vydařila. Nyní je naším úkolem zopakovat vše, co se povedlo a přidat k tomu špetku zkušeností z 

minulého roku tak, abyste se znovu cítili na naší akci jako v bavlnce. Pomáhá mi v tom celý rok tým více než 20 

organizátorů, ke kterým se nyní na Olšině připojí stovka dobrovolníků. Bez Vás všech by Gigathlon neexistoval, 

mnohokrát děkuji za Vaše nasazení a pomoc. Gigathlon má ambice stát se v Česku vyhledávanou akcí, na kterou se 

vracíte a která osloví každý rok více a více sportovců nadšenců jako jste vy. Díky, že jste letos na Olšinu přijeli a pokud 

se Vám Gigathlon líbil, prosím, řekněte to dál! 

Přeji všem krásný sportovní víkend! 

Honza Plachý 

hlavní organizátor Gigathlon Czech Republic

Vážení sportovci,

 

je mi ctí vás přivítat v našem krásném Jihočeském kraji. Velmi mě těší, že po loňské úspěšné premiéře se k nám závod 

Gigathlon Czech Republic opět vrací a opět míří na Šumavu. Tentokrát jste si vybrali velmi zajímavou a turisty zatím 

téměř neobjevenou lokalitu. Okolí Olšiny bylo totiž teprve v  roce 2016 vyčleněno z vojenského výcvikového prostoru 

Boletice, a tím po více než půlstoletí otevřeno pro veřejnost. Věřím, že si pět sportovních disciplín, které navíc musíte 

zvládnout za dva dny hned dvakrát, náležitě vychutnáte a užijte si nejen samotný závod, ale také společnost stejně 

sportovně zapálených soupeřů. Osobně budu ráda, když vám dech nebudou brát jen vaše sportovní výkony, ale také 

krásy, které při jízdě na kolech, in-line bruslích, při běhu a plavání uvidíte.

Nejkrásnější pohled na svět je prý ze sedla koně ale i ten ze sedla kola stojí za to. Vzpomeňte si na to, až budete 

projíždět Českým Krumlovem, Rožmberkem nad Vltavou, Vyšším Brodem a po břehu Lipna. Plavci si zaplavou v krásné 

klidné vodě přímo na Olšině, kde je nejvýše položený chovný rybník v  České republice. Běh si užijete na lesních 

stezkách šumavských kopců. Do krásné přírody vás zavedou také trasy závodů na in-line bruslích a horských kolech. 

Přeji vám, ať si závod Gigathlon Czech Republic 2017 především ve zdraví užijete. Ať u nás prožijete 

neopakovatelné chvíle s přáteli, soupeři, zapálenými sportovci a organizátory akce. Budu ráda, když 

se k nám na jih Čech budete chtít za zajímavými zážitky a krásami regionu vracet.  

Mgr. Ivana Stráská  

hejtmanka Jihočeského kraje
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Koncept Gigathlonu je kromě sportovní stránky založený i na poznání krásných míst pořádajícího regionu. Trasy 
jsou vedeny tak, aby  na účastníky čekalo něco nevšedního,  aby nebyl závod zaměřen pouze na výkon, ale 
především na zážitek. A tak tomu bylo i při prvním ročníku Gigathlonu na našem území. Na běžecké trase si 
gigathleti vyběhli nahoru Stezku v korunách stromů a dolů sjeli po skluzavce, na silničním kole projížděli 
historickým centrem Českého Krumlova (stejný úsek je připraven i letos v  rámci sobotního programu), na 
horském kole projížděli nádvořím cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Inline bruslaři se vydávali za východu 
slunce na kouzelnou Jezerní stezku podél Lipna a plavci si vychutnali úchvatný zážitek v podobě startu své 
disciplíny na Králičím ostrově uprostřed Lipenské přehrady, odkud plavali zpátky do centra závodu v Lipně nad 
Vltavou, které poskytlo celému závodu skvělé zázemí.  

Absolutním vítězem  závodu se stal podle očekávání v celkovém čase 12:03:56 švýcarský závodník  Ramon 
Krebs, který je i vítězem Gigathlonu Switzerland 2015 i 2016. Pozoruhodný výkon podala nejrychlejší žena Tina 
Vliegen z Belgie, která zaostala v cíli za vítězem pouze o 2:40 hod a na druhou a třetí ženu měla náskok 5 
hodin. Nejstarší Single Man, který závod dokončil, byl dvaašedesátiletý Jiří Karvánek. 
  
Premiérový Gigathlon Czech Republic byl připravován více než 2 roky a na samotné organizaci se podílel 25ti 
členný organizační tým doplněný o 100 dobrovolníků. Nejpočetnější skupinu dobrovolníků tvořili senioři z Klubu 
Aktiv České Budějovice, kdy nejstaršímu dobrovolníkovi bylo 90 let. Seniorům tak byla dána možnost zapojit se 
do sportovně společenské akce, užít si nevšední víkend a „cítit se tak potřebný“. Tento koncept se osvědčil a tak 
se i letos můžete těšit na podporu Klubu Aktiv České Budějovice. 
  
Účastníci byli nadšení konceptem závodu, který zažili poprvé a který v Česku nemá 
obdoby. Prvním ročníkem byla založena tradice, která bude pokračovat každoročně vždy 
první víkend v září. Tak jako se nyní scházíme na Olšině se budeme scházet i v dalších 
letech na různých místech našeho krásného Česka.

U jihočeského Lipna se o víkendu 2. – 4. 9. 2016 konal historicky první vytrvalostní závod Gigathlon Czech 
Republic. Jeho účastníci museli po oba dny zvládnout pět disciplín, a to plavání, in-line brusle, silniční kolo, 
horské kolo a běh, na tratích měřících celkem 268 kilometrů. Zúčastnilo se celkem 285 závodníků z devíti zemí.

OHLÉDNUTÍ ZA 
PREMIÉROVÝM ROČNÍKEM
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PŘEDSTAVENÍ OLŠINY2017 GIGATHLON

Olšina – oáza klidu v panenské přírodě „zakázané“ Šumavy

Nejvýše položený chovný rybník v Česku Olšina je společně se 
stejnojmenným rekreačním zařízením zasazen ve svazích pod boletickým 
Špičákem nad přehradou Lipno. Vodní plocha ze 14. století se nachází v 
unikátní přírodní lokalitě, která byla ještě do nedávna součástí sousedního 
vojenského výcvikového prostoru Boletice a po desetiletí se jí proto 
vyhýbal civilizační ruch. Olšina je oázou klidu v panenské přírodě 
donedávna „zakázané“ Šumavy, ze které však máte na dosah všechny 
lákadla jihočeských hor – od Národního parku Šumava, přes Lipno a 
Novohradské hory, až po Schwarzenberský plavební kanál. 

Samotné rekreační zařízení VLS Olšina nabízí celou škálu ubytovacích a doprovodných služeb od hotelových 
standardů, přes ubytování v rodinných chatičkách, pronájem vilových objektů až po služby turistické ubytovny.  
Z Olšiny máte na dosah ruch lipenských pláží, nejlepší lyžařské areály, přímo můžete nastoupit na šumavské 
cyklostezky a turistická trasy, nebo se vydat z nedaleké lesní zastávky Hodňov na výlet nejmalebnější 
šumavskou lokálkou na Schwarzenberský kanál, pod Boubín do nejvýše položené české železniční stanice 
Kubova Huť či do Českého Krumlova.

Vojenské lesy a statky ČR: Unikátní příroda, péče s tradicí

Provozovatelem rekreačního zařízení na Olšině je podnik Vojenské lesy 
a statky ČR (VLS), který spravuje také unikátní přírodní lokality v  jejím 
okolí. Státní korporace s bezmála devadesátiletou historií se stará o šest 
výjimečných přírodních celků, jež svou rozlohou 125 tisíc hektarů 
reprezentují pět procent rozlohy českých lesů. Území ve správě VLS 
patří k  nejkvalitnějším lesním lokalitám v Evropě a státní podnik vedle 
lesního hospodářství na nich vykonává i právo myslivosti, provozuje 
ekologickou zemědělskou výrobu a rybářství. Na územích VLS se 
vyskytují desítky rostlinných i živočišných druhů, které v běžné kulturní krajině nenaleznete. V severočeském 
Ralsku například podnik realizuje českou část mezinárodního programu návratu kriticky ohroženého zubra 
evropského zpět do volné přírody v Evropě.
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Velké poděkování organizačního týmu patří i Jihočeskému kraji a Partnerským městům, přes která povedou trasy 
Gigathlonu v letošním roce. 

Český Krumlov 
Český Krumlov je město kulturního dědictví, kde se nachází 300 památkově chráněných objektů v 
historickém centru. Jedná se o druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice, který je 
zapsaný na seznamu památek UNESCO, včetně nejstaršího barokního divadla na světě.  

Jedná se o město s krásnou přírodou, posazené v kopcovité krajině vhodné pro pěší turistiku, 
cyklistiku, vyjížďky na koních, hraní golfu, rafting a vodní putování na Vltavě, v blízkosti rekreační oblasti se nachází 
přehradní nádrž Lipno, Chráněná krajinná oblast Blanský les a Národní park Šumava. 

Černá v Pošumaví 
Černá v Pošumaví je z velké části obklopena nádrží Lipno. Od jara do zimy vás sedmikilometrová hladina 
jezera přivítá každý den jinou tváří: týdny po konci zimy se zrcadí na hladině zasněžený Hochficht, o 
Velikonocích se krajina okolo jezera zazelená, v létě vás zve zvlněná hladina na koupání, na podzim poté 
překvapí paleta barev a vlny, které zdvihne podzimní vítr. Bělejší zimu než u zamrzlého Lipna stěží najdete. 

Pro návštěvníky je v Černé i v okolí nepřeberné množství možností, jak strávit volný čas v těsném kontaktu s 
jezerem a přírodou CHKO Šumava. Obzvláště lákavé jsou možnosti pro vodní sportovce, cyklisty, rodiny s dětmi a rybáře. 

Horní Planá 
Horní Planá je největším městem na břehu Lipenské přehrady, leží v její klidnější části. Obrazně 
řečeno, tady končí zábavní průmysl a začíná skutečná a nefalšovaná Šumava s hustými lesy, 
plavebními kanály a fascinující přírodou. Nejhezčí výhled na Horní Planou se otevírá z vrchu Dobrá 
Voda. Jako na dlani budete mít lipenské jezero  s  lodním přívozem, za příznivého počasí dokonce 
uvidíte vzdálené vrcholky rakouských Alp. Značené trasy nekonečných výšlapů a Nordic Walking, doplňují hustou síť inline a 
cyklostezek. Můžete si také pronajmout kajutovou plachetnici a vyzkoušet si jachting, v zimě se na zamrzlé jezerní hladině 
upravují běžecké stopy a bruslařské dráhy. 

Nová Pec 
Obec Nová Pec se nachází v okrese Prachatice. K počátku roku 2016 zde žilo 444 obyvatel. Dnešní Nová Pec 
je stále dřevařskou osadou, kde práce v lesnictví zaujímá největší procentuální zastoupení na trhu práce. 
Další pracovní příležitosti nabízí cestovní ruch s turistikou a služby s nimi spjaté, stejně tak práce v Národním 
Parku Šumava.  

Stožec 
Stožec je šumavská obec v údolí řeky Studené Vltavy vzdálená cca 15 km od Volar a 30 km od okresního 
města Prachatice. Stožec je největší obcí jižní části NP a CHKO Šumava a jde o významné středisko šumavské 
turistiky.

PARTNERSKÁ MĚSTA2017 GIGATHLON

Partner:

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/privoz-pres-lipno-horni-plana---blizsi-lhota.aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/privoz-pres-lipno-horni-plana---blizsi-lhota.aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity
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POPIS TRATÍ
2017 GIGATHLON
CHALLENGE SATURDAY (2. 9. 2017) 

I v  letošním roce se vše opět bude točit okolo krásné Lipenské přehrady, na kterou se oproti premiéře v září 2016 
podíváme hned z několika nových zajímavých míst i světových stran. Sobotní trasa bude začínat SILNIČNÍM KOLEM 
z centrálního místa startu a cíle závodu na Olšině. Cyklisté se projedou podél Vltavy a dovoleno bude oproti jiným 
závodům využít i možnosti hákování a jízdy ve skupinkách. Dostanou se až do malebného Českého Krumlova, přes 
který se budou vracet proti proudu Vltavy až k Lipnu a přes Černou v Pošumaví zpět na místo startu.
Štafetu převezmou PLAVCI, kteří si zaplavou v krásné klidné vodě přímo na Olšině. Kromě plavecké části na ně bude 
čekat i krátký přeběh po souši a již tradiční občerstvovací stanice. Třetí disciplínou bude tentokrát BĚH. Běžecká trať 
povede více mimo silnice a spíše po lesních stezkách a směřuje napříč krásnou, ale kopcovitou šumavskou přírodou 
až na start INLINE BRUSLÍ do Nové Pece. Na bruslaře poté čeká kouzelná trasa po stopách bývalého závodu 
Stožecká brusle, na trase uzavřené pro motorová vozidla si budou moci naplno vychutnat rychlost svých dobře 
připravených koleček.
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RELAX SUNDAY (3. 9. 2017)

Nedělní koncept navazuje na premiérový ročník 2016, kdy opět chceme, aby účastníci trávili více času společně a užili 
si týmovou atmosféru. Po sportovní stránce nebudou nedělní trasy tak dlouhé a náročné jako v sobotu, o to větší důraz 
klademe na atraktivitu a zajímavá místa, kudy trasy povedou. Opět plně využijeme centrální místo startu a cíle Olšinu, 
kde všechny závodníky čeká při doběhu skvělá atmosféra a nezapomenutelný sportovní zážitek, ať už se na trasu 
vypraví jako Single, Couple nebo součást štafety Team of Five.
Nedělní start obstarají PLAVCI. Ti nejrychlejší odstartují intervalově, ostatní poté čeká hromadný start. Na plaveckou 
část naváže SILNIČNÍ KOLO, na kterém účastníci zamíří i do vojenského prostoru Boletice. I když je nedělní silničářská 
část o poznání kratší, díky dvěma náročným 12% stoupáním to ani tentokrát nebude příliš odpočinkové. 
Po příjezdu do druhého hlavního místa závodu v Nové Peci čekají gigathlety INLINE brusle. Závodníci se tentokrát 
vydají kolem Lipenské přehrady do Horní Plané a zpět. Předposlední disciplínou závodního víkendu bude HORSKÉ 
KOLO, na kterém se bajkeři vrátí přes vojenský prostor Boletice zpět na Olšinu. V první polovině se bude více stoupat, 
druhou části ocení milovníci rychlých sjezdů, kteří zde před poslední disciplínou budou moci získat cenné vteřiny. 
Závěrečný BĚH přinese okruh začínající i končící na Olšině, tak jako celý Gigathlonový víkend. Všichni závodníci se 
mohou těšit na parádní atmosféru a neopakovatelný pocit v cíli tohoto jedinečného závodu.

Partner:
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ZÁZEMÍ ZÁVODU + DEPA2017 GIGATHLON

DEPO

Průběh trasy směr depo

Cesta na a z nádraží (Hodňov)

DEPO

Cesta na a z nádraží (NOVÁ PEC)

Mapka areálu
Nová Pec = Depo závodu

OLŠ
INA

Mapka areálu
Olšina = Hlavní zázemí závodu - 48.7795747N, 14.0923881E
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JÍZDNÍ ŘÁDY - VLAK2017 GIGATHLON
Hodňov Nová Pec

7:46 8:09
9:37 10:07
10:40 11:01
11:45 12:07
13:42 14:07
15:42 16:07
17:32 18:07

Nová Pec Hodňov
9:52 10:16
11:52 12:23
13:52 14:15
14:49 15:16
15:52 16:15
17:52 18:15
19:48 20:15

Hodňov Nová Pec
7:46 8:09
8:37 9:05
11:45 12:07
13:42 14:07
15:42 16:07
17:32 18:07

Nová Pec Hodňov
9:52 10:16

11:52 12:23
12:25 12:54
13:52 14:15
15:52 16:15
17:52 18:15

Vlaky Hodňov (Olšina) - Nová Pec Vlaky Nová Pec - Hodňov (Olšina)
SOBOTA

NEDĚLE

OLŠINA NOVÁ PEC
* Posilové spoje - Gigathlon

Partner:
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Gigathlon není jen závodem  o pěti disciplínách. Je tu ještě jedna zásadní věc, která ovlivňuje celý závod 
mimo depa (přechody z jedné disciplíny do druhé). Jedná se právě o logistiku. V letošním ročníku jsou 
připravena dvě depa (Olšina a Nová Pec) a závodníci musí předem přesně naplánovat kdo bude co dělat a 
kam se bude v kolik přesouvat.  Níže naleznete několik rad či doporučení.

Pro přesun na trase Olšina - Nová Pec a zpět doporučujeme využít zejména pro kategorii Team of Five vlak 
(doba jízdy je  cca 20 – 30 minut dle spoje, jizdní řád je uveden na str. 9). V ojedinělých případech a zejména 
pro kategorie Single a Couple využijte automobil (v okolí Nové Pece je v omezené míře možné zaparkovat), 
po silnici je to z Olšiny do Nové Pece 17 km.

SOBOTA 2.9. 2017

 Silniční kolo a plavání mají start i cíl v hlavním depu na Olšině. Tam bude Supporter pomáhat svému 
závodníkovi s občerstvením, převlékáním atd. Po opuštění depa na běžeckou část se Supporter i 

s horským kolem a inline bruslemi vydává směr Nová Pec. Závodník po doběhu obouvá v depu Nová Pec 
brusle a následně se vrací na stejné místo, kde přesedá na horské kolo a vrací se na Olšinu. Supporter se s 

bruslemi a běžeckým vybavením také vrací zpět do cíle na Olšinu.

První tři disciplíny (silniční kolo, plavání a běh) startují v depu na Olšině, zbylé dvě (inline brusle a 
horské kolo v depu v Nové Peci. Závodník, který neabsolvuje běžeckou část, musí do Nové Pece 

dopravit horské kolo a inline brusle. Závodník, který neabsolvuje závěrečnou MTB část, musí dopravit zpět 
na Olšinu vybavení na běh a inline brusle.

Při výběru kombinace disciplín doporučujeme obsadit disciplíny plavání a běh stejnou osobou tak, aby měl 
druhý závodník dostatek času na přesun z Olšiny na Novou Pec.

Závodníci Team of Five to mají s  logistikou jednoduché. První tři odstartují své disciplíny na Olšině 
(silniční kolo, plavání a běh), zbývající dva (inline brusle a horské kolo) se musí přesunout do depa 

v Nové Peci. Jako nejvhodnější dopravní prostředek doporučujeme vlak na trase Hodňov - Nová Pec a zpět. 

NEDĚLE - 3.9. 2017

Nedělní program bude pro Supportery začínat velmi podobně. Po absolvování plavání se musí 
přesunout z Olšiny na Novou Pec, kam jejich závodník dojíždí na silničním kole. Do Nové Pece je 

potřeba opět přesunout vybavení pro inline brusle a horské kolo. Po odstartování závodníka na horském kole 
se Supporteři přesouvají zpět do cíle na Olšině. 

Po plavecké části vyjíždí závodník z Olšiny na silničním kole do Nové Pece, druhý z páru musí během této 
doby zvládnout přesun vybavení na inline brusle a horské kolo do druhého depa. 

Při výběru kombinace disciplín nedoporučujeme obsadit v  pořadí třetí disciplínu inline brusle a 
závěrečný běh stejnou osobou. Na horském kole je možné zvládnout trasu z Nové Pece na Olšinu pod 
jednu hodinu. Druhý závodník by tak měl velmi krátký čas na přesun.

Pro Team of Five je důležité, aby závodníci byli všude včas a jezdili s určitým předstihem. Plavci a 
silniční kola odstartují z Olšiny, další dva členové týmu (inline brusle a horské kolo) se přesouvají na 

Novou Pec. Poslední z týmu se chystá na běh na Olšině. Závodníci, kteří zvládli silniční kolo a inline brusle, 
se vrací ideálně opět vlakem zpět do cíle na Olšině, kde čekají na společný průběh cílem.

LOGISTIKA2017 GIGATHLON
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
2017 GIGATHLON
PÁTEK, 1. 9. 2017 

14:00 - 21:00 Registrace účastníků 

16:00 - 23:00 Uložení kol do depa (MTB, silniční kolo) 

17:30 - 22:00 Výdej večeří           

18:30 - 19:00 Slavnostní zahájení 

19:30 - 20:30 Předzávodní info meeting

SOBOTA, 2. 9. 2017 

4:30 - 9:00 Výdej snídaní a denních balíčků             

6:30  Start – Silniční kolo – (Olšina)                            

9:00  Očekávaný příjezd prvních cyklistů           

9:00 - 10:30 Průběžný start plavců (Olšina)         _    

9:30  Očekávaný první plavec           

9:30 - 12:30 Průběžný start běžecké části (Olšina)                                         

12:30  Časový limit pro Silniční kolo a plavání        

12:30  Hromadný start běžecké části                                       

10:50 Očekávaný první běžec   _                                                                         

__    
10:50 - 15:00 Průběžný start Inline bruslařů (Nová Pec)                       

11:35  Očekávaný první Inline bruslař                 

11:35 - 18:30 Průběžný start MTB (Nová Pec)        

18:30  Časový limit pro běh a Inline brusle                                                   

18:30  Hromadný start MTB                                   

13:35  Předpokládaný cíl prvního závodníka 

13:40 - 22:30 Průběžný cíl ostatních závodníků               

22:30  Časový limit pro MTB část         

_        
9:00 - 23:00  Příjem kol do depa                                                

17:00 - 23:00 Výdej večeří  

NEDĚLE, 3. 9. 2017 

5:00 - 9:00  Výdej snídaní          

6:30 - 7:00   Doporučený odchod plavců na start           

7:00  Start nejrychlejších závodníků                                 

7:00 - 8:00 Průběžný start Gundersenovou metodou           

8:00  Hromadný start plavců 

7:10  Očekávaný první plavec             

7:10 - 8:45 Průběžný start silničních cyklistů            

8:50  Očekávaný příjezd prvního cyklisty           

8:50 - 11:45 Průběžný start Inline brusle            

11:45  Časový Limit pro Plavání+Silniční kolo _         

11:45  Hromadný start Inline brusle       

9:20  Očekávaný první inline bruslař (Nová Pec) 

9:20 - 14:15 Průběžný start MTB části              

10:05  Očekávaný první MTB cyklista (Olšina)           

10:05 - 15:15 Průběžný start běžců (Olšina)            

15:15  Časový Limit pro Inline brusle a MTB                        

15:15  Hromadný start běžecké části                                  

10:35  Předpokládaný cíl prvního závodníka              

16:45  Očekávaný cíl všech Gigathletů             

16:00  Slavnostní vyhlášení (čas vyhlášení se 

může změnit v závislosti na rychlosti dokončení závodu) 

11:30 - 17:30 Výdej obědů             

17:30 - 18:00 Výdej závodního materiálu         

Partner:
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Vlak -

Olšina (Hodňov) > Nová Pec

Nová Pec > Olšina (Hodňov)

Single

Couple

Team of Five

Stanové městečko

Karavan parking

Převlékárny

Kemp pro hendikepované

WC pro hendikepované

WC

Sprchy

Servis bruslí

Půjčovna neoprenů

Servis kol

Umývání kol

SYMBOLY
2017 GIGATHLON
Kategorie

Single

Couple

Team of Five

Disciplíny

Plavání

Běh

In-line

Silniční kolo

Horské kolo

Hand bike

Trasy
Plavání

Běh

In-line

Silniční kolo

Horské kolo

Plavání > Silniční kolo

In-line > Silniční kolo

MTB > Běh

Silniční kolo > In-line

Směrové značky pro 

všechny disciplíny

Vytyčovací páska

Občerstvovací stanice

Catering

Konec odhazování 

odpadků

Depa

Servisy a půjčovny

Doprava

Parkoviště

Kemp

Občerstvení

Zdraví

Sociální zařízení

Zdravotní služba

Masáže

Ostatní
Foto koutek

Nabíjecí stanice

Informační stánek

Start

Cíl

Partnerské městečko

Zákaz jízdy na kole

Zákaz jízdy autem

Obousměrný provoz

Pozor nebezpečný úsek

Media centrum

Registrace

Gigathlon

Gigathlon

Značení
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PRAVIDLA
Během celého závodu bude pořadatelem zajištěna odborná zdravotní péče a první pomoc. K dispozici bude v 
centrálním depu doktor, který má za úkol zajistit v případě potřeby první pomoc po celý závodní víkend, dále pak 
na telefonu horská záchranná služba a na trati zástupci Policie ČR, kteří budou spolu s pořadatelem dohlížet na 
dopravní situaci. Na plaveckou část bude na rybníku Ošina dohlížet vodní záchranná služba. 
Závodníci jsou povinni respektovat nařízení oficiálních složek zdravotní péče a první pomoci a Policie ČR. Tyto 
osoby jsou oprávněny kdykoliv závodníka odvolat ze závodu, pokud je vzhledem k jeho stavu ohroženo jeho 
zdraví a bezpečnost. Účastníci, kteří jsou během závodu ošetřeni, mohou po ošetření opět pokračovat v závodě, 
pokud to ošetřující osoba dovolí.

Bezpečnostní opatření na tratích – obecná pravidla
Závod proběhne za provozu s částečnými uzavírkami, zejména na křižovatkách. Na příslušných pozemních 
komunikacích budou průběh závodu zajišťovat pořadatelé (na vytipovaných nebezpečných místech), kteří budou 
v případě potřeby oprávněni, na dobu nezbytně nutnou, zastavit vozidla při průjezdu závodníků. Inline brusle 
(sobota) a silniční kolo (sobota i neděle) proběhne za policejní asistence. Přejíždění do protisměru bez 
potřebného rozhledu (zejména při průjezdu zatáček) je nepřípustné a znamená okamžitou diskvalifikaci 
závodníka.

IN-LINE TRAŤ
• Kromě výše uvedeného by závodník měl dbát zvýšené pozornosti při jízdě, trasa závodu nebude 
uzavřena.
• Ačkoli se jedná o závod, neměl by se závodník pokoušet uplatňovat přednost na silnici, musí dodržovat pravidla 
silničního provozu. Vozidla na vozovce mají vždy přednost v jízdě!
• Závodní trať obsahuje místy prudší stoupání i klesání, přesto by je měl být schopen každý závodník zvládnout. 
Tato místa budou řádně označena a před sjezdy budou pořadatelé informovat závodníky o nutnosti zpomalení.
• Každý závodník je povinen mít na hlavě helmu během závodu.
• Další doporučené vybavení jsou chrániče na zápěstí, lokty a kolena.

CYKLISTICKÁ (SILNIČNÍ I MTB) TRAŤ
• Silniční cyklistická trať se po oba závodní dny pojede za plného silničního provozu s výjimkou křižovatek, 
zejména těch hlavních, které budou regulovány pořadateli ve spolupráci s Policií ČR.
• Po celou dobu závodu musí být dodržována pravidla silničního provozu.
• Je zakázáno zkracovat si jakkoli trať.
• Je povinností závodníka ujistit se na železničním přejezdu, že nejede vlak. Vždy se musí závodník přesvědčit, 
že může přejezd bezpečně přejet. Pokud bude závodník ignorovat sklopené závory nebo červené signalizační 
světla, bude okamžitě diskvalifikován. Čas čekání na přejezdu se neodečítá.
• Před dlouhou jízdou je doporučeno obléknout si suché sportovní oblečení.
• V případě silné bouřky doprovázenými blesky by měl závodník opustit nebezpečná místa a odložit své kolo. 
Neměl by pokračovat, zároveň doporučujeme vyhýbat se stromům, skalám a jiným výškovým objektům.
• Doporučujeme mít pro silniční a zejména horské kolo (poslední disciplína v sobotu) vhodné osvětlení.

PLAVECKÁ TRAŤ
• Plavecký neoprén je povinnou výbavou a musí být nejméně 3 mm tlustý a musí zakrývat celé paže i nohy, 
přičemž ruce a chodidla musí být odkryty.
• Plavecká trať je po celou dobu hlídána záchrannými čluny a záchranáři na břehu jezera. V případě nebezpečí by 
se měl pokusit závodník upozornit na sebe mávnutím nebo plácáním do vody nohou nebo rukou.

2017 GIGATHLON
V těchto propozicích se používá z praktických důvodů 
jednotná neutrální forma oslovení bez ohledu na mužské  
či ženské pohlaví. Všechny označení osob platí proto pro 
obě pohlaví. Tyto propozice platí výhradně pro uspořádání 
akce Gigathlon Czech Republic 2017 (dále v textu jen 
“závod”) a není platný pro jiné Gigathlon akce mimo území 
ČR. 

A. Pojmy 
Supporter 
Jako Supporter jsou v textu označovány akreditované 
osoby, které slouží jako pomocníci účastníků v průběhu 
závodu. Supporter je viditelně označen a má povinnost 
nosit během celého průběhu závodu Supporter vestu. 

Ostatní osoby 
Jako ostatní osoby jsou v textu označovány všechny 
neakreditované osoby, zejména diváci. 

B. Značka a logo 
Značka Gigathlon, Gigathlon logo, silueta a piktogramy jsou 
podle autorského práva chráněné pojmy a značky a nesmí 
být za žádných okolností použity bez písemného souhlasu 
pořadatele. Zejména použití jako potisk triček a jiných 
předmětů je zakázáno. Použití loga a s ním souvisejících 
pojmů je vyhrazeno pouze pořadateli, oficiálním partnerům 
akce a dalším k tomuto úkonu zmocněným osobám. 

C.Všeobecná pravidla 
1. Forma závodu 
Gigathlon Czech Republic 2017 obsahuje dvě různě 
dlouhé denní etapy se všemi pěti disciplínami, a to jak v 
sobotu 2. září 2017, tak v neděli 3. září 2017. 

2.Kategorie 
Single Woman a Single Man: Žena nebo muž, kteří 
absolvují celý závod samostatně. 

Couple: Dvě osoby, z nichž je minimálně jedna osoba 
žena. Každá osoba absolvuje každý den minimálně dvě 
disciplíny závodu. 

Team of Five: Pět osob, které absolvují celý závod 
společně ve štafetě, přičemž každá osoba absolvuje 
každý den jednu celou disciplínu. Součástí štafety Team of 
Five musí být minimálně dvě ženy. 

3.Odpovědnost 
Každý účastník je sám zodpovědný za svůj zdravotní stav   
a schopnost absolvovat celý Gigathlon. Současně je povinen 
řídit se těmito propozicemi a dodržovat pravidla silničního 
provozu a jiná nařízení pořadatele. 

Závodu Gigathlon v kategorii Single a Couple se může 
účastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let. Osoba mladší 18 let 
věku a starší 15 let se závodu může účastnit pouze se 
souhlasem svého zákonného zástupce a pouze v kategorii 
Team of Five.  

Podepsaný souhlas zákonného zástupce účastník zašle v 
e l e k t r o n i c k é p o d o bě p o řa d a t e l i n a e ‐m a i l : 
info@gigathlon.cz. Osoby mladší 15 let se závodu 
nemohou účastnit.

2.Disciplína, chování účastníků
Je zakázáno jakýmkoli způsobem ohrožovat a omezovat    
v závodě ostatní účastníky nebo jim způsobovat jakoukoliv 
jinou újmu či nevýhodu. Opustí-li závodník trasu závodu, 
musí v ní znovu na stejném místě pokračovat dál. 
Závodníci si nesmí trasu závodu zkracovat, vynechávat 
jednotlivé části trasy nebo si jakýmkoli jiným způsobem 
z ískáva t neoprávněně výhodu oprot i ostatním 
účastníkům, toto porušení se trestá diskvalifikací ze 
závodu. Při přejezdu železničních přejezdů v případě 
signálu červeného světla musí závodník zastavit a čekat 
na volný průjezd, nedodržení tohoto pravidla znamená 
okamžitou diskvalifikaci ze závodu. Tento čas čekání 
nebude závodníkům připsán k dobru. Závodník se během 
celého závodu řídí pokyny pořadatele i jeho oficiálních 
pomocníků na trati.

3.Registrace, přihláška, startovné 
Přihláška
Přihlášku provede účastník pomocí online registračního 
systému na internetových stránkách www.gigathlon.com.

Startovné
Výše startovného, slevy a platební podmínky jsou 
uveřejněny vhodným způsobem na internetových 
stránkách www.gigathlon.com, v sekci Gigathlon Czech 
Republic 2017. V ceně startovného kategorie Single je 
zahrnuta i účast jednoho Supportera.

Potvrzení startovního místa
Přihláška je platná a závodník je přihlášen do závodu až 
po zaplacení startovného. Každý účastník v kategorii 
Single, resp. kapitáni týmů Couple a Team of Five obdrží po 
zaplacení potvrzení o přijetí platby a získá povolení se v 
registračním portálu zaregistrovat a upravit data svého 
Supportera a/nebo data ostatních členů svého týmu. Toto 
provádí formou pozvánky a přidělením jednotlivých 
disciplín ostatním členů do svého týmu, dále má možnost 
provádět úpravy a změny ve svém osobním či týmovém 
profilu.

Vrácení startovného a storno pojištění
Zaregistrovaný účastník či tým, jenž se závodu Gigathlon 
nezúčastní, bez ohledu na to, zda bude o svém 
odstoupení organizátora před závodem informovat, nemá 
nárok na vrácení startovného. Toto platí i v případě 
zrušení, přerušení či zkrácení závodu ze strany 
pořadatele. Doporučuje se účastníkům uzavřít storno 
pojištění pro neúčast v závodě  z důvodu zranění, úrazu, 
nemoci, atd., které je kryje proti případným ztrátám 
vzniklým těmito nenadálými okolnostmi.

mailto:info@gigathlon.cz
http://www.gigathlon.com/
http://www.gigathlon.com/
mailto:info@gigathlon.cz
http://www.gigathlon.com/
http://www.gigathlon.com/
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je sám zodpovědný za korektní upevnění čipu a 
protnutí startovních, kontrolních a cílových bodů na 
trase.  
 
15. Stany 
V ceně startovného obdrží každý tým v kategorii Team 
of Five dva originální Gigathlon stany (každý stan je 
vhodný pro 3 - 4 osoby), které může využít ke 
stanování během závodu. Účastníci v kategoriích 
Single a Couple obdrží v ceně startovného po jednom 
stanu.  Tyto stany se nevrací a zůstávají účastníkům i 
po závodě.   
 
16. Odpad 
Všichni účastníci mají povinnost dbát na životní 
prostředí. Odhazování odpadků či jiných věcí 
(oblečení, lahve s pitím, atd.) se trestá penalizací 60 
minut. V občerstvovacích zónách se smí odhazovat 
odpadky pouze na vyznačených místech, konec této 
zóny je vždy viditelně označen. Rozhodčí budou 
provádět kontroly tohoto nařízení.  
 
17. Ceny, vyhlášení vítězů 
V každé kategorii (Single Woman, Single Man, 
Couple, Team of Five) budou prvním třem umístěným 
v celkovém pořadí uděleny naturální ceny. Ceny 
nebudou později zasílány výhercům, je nutné si je 
převzít během slavnostního vyhlášení. 
 
D. Plavání 
18. Neopren 
Je povinné plavat v neoprenu, kolena a lokty jím musí 
být zakryta, naopak chodidla a dlaně musí být ničím 
nekrytá. Pokud neopren nebude v souladu s těmito 
požadavky, plavci nebude umožněn vstup na závodní 
plaveckou plochu. Startovní číslo musí být umístěnona 
plavecké čepici, kterou plavec obdrží od organizátorů. 
Časoměřící čipmusí mít plavec připevněn na kotníku. 
 
19. Pomoc při plavání 
Umělé pomůcky jako pádla, ploutve, šnorchly a 
podobné nejsou povoleny. Také nejsou povoleny 
neoprenové rukavice a ponožky. Je zakázáno používat 
podvodní přehrávače hudby.  
 
20. Teplota vody/běžecké tratě 
Pokud bude teplota vody příliš nízká nebo by hrozilo 
plavání při bouřce, plavecká trať bude zkrácená nebo 
nahrazená běžeckou tratí: 
 
Náhradní plavecká trať sobota: 
 Teplota vody  Délka trati  Čas startu 
S0 15 °C - a více celá trať  bez dopadu 
S1  14 – 14.9 °C  1500m   bez dopadu 
S2  13 – 13.9 °C  750m  bez dopadu 
 

 
 
 
Náhradní běžecká trať sobota: 
 Teplota vody  Délka trati  Čas startu 
S3  < 12.9 °C 10km, 120 v.m. bez dopadu 
 
Plavecká trať neděle: 
 Teplota vody  Délka trati  Čas startu 
N0 14 °C a více celá trať  bez dopadu 
N1  13 – 13.9 °C  750m  bez dopadu 
 
Náhradní běžecká trať neděle: 
 Teplota vody  Délka trati  Čas startu 
N2  < 12.9 °C 5km, 60 v.m. bez dopadu 
 
E. Silniční a horské kolo 
21. Silniční kolo / horské kolo 
Povolena jsou pouze silniční a horská kola, která budou 
ovládána a poháněna vlastní silou Gigathleta. Přední 
diskové kolo je zakázáno. Kola nesmí obsahovat nic, 
co by mohlo podporovat pohon. Kola musí být 
připravenatak, aby mohla být zkontrolována pro 
ujištění, že splňují výše uvedená pravidla.  
Po setmění musí být kola opatřena odpovídajícím 
osvětlením. 
Každý Gigathlet je zodpovědný za to, aby jeho silniční 
nebo horské kolo bylo v dobrém technickém stavu. 
Před závodem Gigathlon Czech Republic 2016, by 
měla být zkontrolována odborným technikem. Kola 
Gigathletů, kteří očekávají, že budou závodit v sobotu 
za tmy, musí být opatřena cyklistickou lampou.  
 
22. Helma 
Gigathlet je povinenmít na hlavě odpovídající a 
funkční helmu a na ní oficiální pokrývku helmy, kterou 
závodník dostane od pořadatele. 
 
23. Tratě horského kola 
Trať horských kol na Gigathlonu vede přes některá 
technicky náročnějšímísta. Každý Gigathlet je 
zodpovědný za zvládnutí svého kola. 
 
F. In-line brusle 
32. Používání hůlek/ kolečkových lyží 
Na trati pro in-line brusle je zakázáno používat hůlky i 
kolečkové lyže. 
 
24. Helma 
Gigathlet je povinenmít na hlavě odpovídající a 
funkční helmu a na ní oficiální pokrývku helmy, kterou 
závodník dostane od pořadatele.Další ochranné 
prostředky jako chrániče loktů, kolen a zápěstí jsou 
doporučeny. 
 
25. Handbike 
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4.Check-In
Check-In proběhne v centrálním místě akce v Rekreačním 
areálu Olšina v pátek 1. září 2017 od 14.00 do 21.00 hod. 
Každý účastník ve všech kategoriích Single, Couple a 
Team of Five (týká se vždy všech členů týmu) má 
povinnost dostavit se k Check-In na stanovené místo ve 
stanovený čas k předzávodní registraci a k osobnímu 
vyzvednutí startovních podkladů. Při prezentaci musí 
každý účastník předložit osobní doklad s fotografií 
(občanský nebo řidičský průkaz, či pas). Pokud se 
nedostaví všichni členové týmu osobně, bude týmu za 
každého chybějícího člena týmu při prezentaci udělena 
časová penalizace 60 minut, která bude připočtena k 
celkovému času závodu. Jako akreditace slouží pro 
závodníky i Supportery nepřenosný pásek na ruku. Kola 
(silniční i horské) všech účastníků, která budou použita pro 
závod v sobotní etapě, musí být v pátek osobně uložena do 
příslušného depa na Olšině.

Registrace závodníků bude probíhat od 14.00 do 21.00 
hod. Ukládání obou kol do depa od 16.00 do 23.00 hod.

5.Supporter
Každý účastník v kategorii Single má na základě 
zaplaceného startovného nárok na 1 Supportera v týmu. 
Tento Supporter musí být oficiálně akreditován. Pro 
účastníky v kategoriích Couple a Team of Five nevzniká 
nárok na žádného Supportera.

Tyto propozice jsou závazné i pro Supportery, kteří se 
musí řídit pokyny pořadatele a všech akreditovaných osob, 
které se podílejí na organizaci závodu. Porušení těchto 
propozic nebo jiných nařízení pořadatele Supporterem 
mají za následek potrestání nebo penalizaci závodníka, 
kterého Supporter doprovází.

6. Pomoc na trati (Supporter a ostatní osoby)
Účastníci nemůžou využívat pomoc od vodičů, Supporterů 
nebo jiných osob přímo na trati, a to v jakékoliv podobě 
osobně, v autě, na motorce, na kole nebo v jiné formě. 
Supporter může pomáhat formou občerstvení, převléknutí 
(oblečení, boty, apod.)či regenerace (strečink, masáže) 
závodníkovi pouze ve vyznačených prostorech v depech 
při změně disciplíny. V případě nehody nebo defektu 
(silniční a/ nebo horské kolo, in-line brusle) může být 
závodníkovi poskytnuta pomoc od ostatních osob. Do 
předávkového depa mezi jednotlivými disciplínami má 
přístup pouze závodník s páskou na ruce, který se 
připravuje na svou trať a Supporter, který se prokáže 
Supporter páskou. 

7.První pomoc
Během celého závodu bude pořadatelem zajištěna odborná 
zdravotní péče a první pomoc. Účastníci jsou povinni 
respektovat nařízení oficiálních složek zdravotní péče a 
první pomoci. Tyto osoby jsou oprávněny kdykoliv

závodníka odvolat ze závodu, pokud je vzhledem k jeho 
stavu ohroženo jeho zdraví a bezpečnost. Účastníci, kteří 
jsou během závodu ošetřeni, mohou po ošetření opět 
pokračovat v závodě, pokud to ošetřující osoba dovolí.

2. Zproštění odpovědnosti
Účast na závodě probíhá v odpovědnosti účastníka a na 
jeho vlastní riziko. Pořadatel není odpovědný za škody na 
majetku nebo újmy na zdraví, které nejsou zaviněny nebo 
které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním povinnosti z 
jeho strany. Uzavření úrazového pojištění, pojištění proti 
krádeži nebo odpovědnosti za škodu je věcí každého 
účastníka.

3. Nedokončení etapy disciplíny
Pokud jakýkoli účastník z kategorie Single, Couple nebo 
Team of Five nedokončí jednu z etap disciplíny (např. 
kvůli zranění, nehodě nebo překročení časového limitu), 
může jednotlivec nebo další člen týmu pokračovat v 
závodě další etapou následující disciplíny. Takovýto 
závodník nebo tým však již nebude uváděn v celkovém 
pořadí všech disciplín.

4. Časový harmonogram
Pořadatel stanoví časový harmonogram závodu. Každý 
účastník je sám zodpovědný za včasnou prezenci na 
startu a v předávkových depech jednotlivých disciplín. 
Celkový čas závodu není během celého průběhu závodu 
zastavován.

5. Vybavení
Každý účastník je zodpovědný za své sportovní vybavení    
a  musí  zabezpečit,  že  je  v  dobrém  technickém  stavu   
a v souladu s nařízeními pravidel silničního provozu. 
Během závodu v disciplínách silniční a horské kolo, in-line 
brusle, případně handbike je účastník povinen nosit 
ochrannou přilbu. Akreditovaný Supporter musí nosit 
během celého závodu vestu. Každý účastník je povinen 
nosit oblečení odpovídají dané disciplíně a aktuálním 
povětrnostním podmínkám. Pokud hrozí nebezpečí, že 
účastník bude absolvovat celou nebo část své disciplíny v 
šeru nebo ve tmě, je zodpovědný za odpovídající 
vybavení, jako např. osvětlení kola či čelovka. Rozhodčí 
mají právo v případě nedostatečného vybavení účastníka 
ze závodu vyloučit.

6. Startovní čísla, časomíra, čipy
Účastník je povinen viditelně umístit a během celého 
závodu nosit oficiální startovní č íslo, a to na 
předepsaných místech. Dále je povinen po celou dobu 
trvání závodu nosit osobní kontrolní pásku na ruce. Čip 
pro účely časomíry je třeba nosit po celou dobu nasazení 
během závodu upevněný na kotníku libovolné nohy. 
Každý závodník je sám zodpovědný za korektní 
upevnění čipu a protnutí startovních, kontrolních a 
cílových bodů na trase.
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Trasa pro in-line brusle smí být absolvována i 
handicapovaným závodníkem na handbiku.  
 
G. Běh 
26. Používání hůlek 
Na běžecké trati není povoleno používání hůlek. 
 
27. Požadavky na nošení čelovky 
Gigathleti, kteří poběží po 19h musí být vybaveni 
čelovkou a reflexním prvkem na viditelném místě. 
 
 
 
 
H. Porušení proti pravidlům, protesty 
28. Rozhodčí 
Za účelem dodržování propozic a pravidel závodu 
budou nasazeni rozhodčí, kteří budou trestat porušení 
penalizacemi dle sazebníku, případně vyřazením ze 
závodu. Každý účastník je povinen podřídit se 
rozhodnutí rozhodčích.  
 
29. Tresty 
Dle závažnosti provinění můžou být rozhodčím 
uděleny tyto tresty:  
– ústní domluva 
– časová penalizace 60 min 
– vyřazení z celkové klasifikace 
– diskvalifikace ze závodu 
Výše penalizace nebo závažnost přestupku bude 
účastníkům nebo kapitánům týmů sdělena pomocí 
SMS a následně  v osobním pohovoru. 
 
30. Protesty 
Protest je podáván proti chování závodníka, rozhodčího 
nebo proti podmínkám závodu. Závodník může podat 
písemný protest řediteli závodu s vkladem 200Kč, 
nejdéle do 30.min po vyvěšení neoficiálních výsledků a 
pod podmínkou, že tento protest již nebyl rozhodčími 
projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Při 
zamítnutí protestu vklad propadá pořadateli. Protest 
řeší ředitel závodu s příslušnými rozhodčími. 
Rozhodnutí vydává ředitel závodu. Rozhodnutí nemá 
odvolání. 
 Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí 
být podány řediteli závodu před startem závodu. 
Postižený závodník může závodit. Rozhodnutí o 
protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků 
závodu. 
 Závodník, který protestuje proti chování jiného 
závodníka nebo rozhodčího, vybavení jiného 
závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně 
do 15 minut po doběhnutí do cíle. 
 Protesty týkající se chyb v časomíře musí být 
doručeny řediteli závodu do 30 minut od zveřejnění 
neoficiálních výsledků. 
 

31. Povinné a zakázané kombinace pro Couple 
Závodník, který jede v NEDĚLI na HORSKÉM 
KOLE, NESMÍ v NEDĚLI běžet. Je povoleno (a 
zároveň doporučeno), aby cyklista na horském kole (a 
Supporter kategorie Single) doprovodil svého běžce na 
kole do cíle Gigathlon Czech 2016. 
 
32. Start 
Sobota - Start proběhne na dvě vlny. První vlna 
startuje v 6:00 - Single (muži i ženy). Druhá vlna 
startuje v 6:30 - Couple a Team of Five. 
Neděle - Start v 7:00 proběhne tzv. Gundersenovou 
metodou, tj. závodníci budou startovat s rozestupy z 
předchozího dne. V 7:00 startují nejrychlejší Gigathleti 
v jednotlivých kategoriích (Single man/women, 
Couple, Team of 5), ostatní je stíhají. Závodníci, kteří 
dojeli v sobotu do cíle 60 minut a vice po prvním 
závodníkovi v kategorii, startují hromadně (týká se to 
všech kategorií společně). 
 
I. Závěrečné ustanovení 
Tyto propozice byly vyhotoveny pořadatelem závodu 
Gigathlon Czech Republic 2016 a jsou platné od 
14.2.2016. Při jazykových nesrovnalostech platí 
propozice v českém jazyce. Dodatky a změny budou 
sděleny účastníkům prostřednictvím e-mailu (příjemce 
je kapitán týmu) a následně zveřejněny na webových 
stránkách www.gigathlon.com v sekci Gigathlon 
Czech Republic 2016. 

PRAVIDLA
2017 GIGATHLON

2. Stany
V ceně startovného obdrží každý tým v kategorii Team of 
Five dva originální Gigathlon stany (každý stan je vhodný 
pro 3 - 4 osoby), které může využít ke stanování během 
závodu. Účastníci v kategoriích Single a Couple obdrží v 
ceně startovného po jednom stanu. Tyto stany se nevrací  
a zůstávají účastníkům i po závodě.

3. Odpad
Všichni účastníci mají povinnost dbát na životní prostředí. 
Odhazování odpadků či jiných věcí (oblečení, lahve s pitím, 
atd.) se trestá penalizací 60 minut. V občerstvovacích 
zónách se smí odhazovat odpadky pouze na vyznačených 
místech, konec této zóny je vždy viditelně označen. 
Rozhodčí budou provádět kontroly tohoto nařízení.

4. Ceny, vyhlášení vítězů
V každé kategorii (Single Woman, Single Man, Couple, 
Team of Five) budou prvním třem umístěným v celkovém 
pořadí uděleny naturální ceny. Ceny nebudou později 
zasílány výhercům, je nutné si je převzít během 
slavnostního vyhlášení.

A. Plavání
Je povinné plavat v neoprenu, kolena a lokty jím musí být 
zakryta, naopak chodidla a dlaně musí být ničím nekrytá. 
Pokud neopren nebude v souladu s těmito požadavky, 
plavci nebude umožněn vstup na závodní plaveckou 
plochu. Startovní číslo musí být umístěno na plavecké 
čepici, kterou plavec obdrží od organizátorů. Časoměřící čip 
musí mít plavec připevněn na kotníku.

18. Pomoc při plavání
Umělé pomůcky jako pádla, ploutve, šnorchly a podobné 
nejsou povoleny. Také nejsou povoleny neoprenové 
rukavice a ponožky. Je zakázáno používat podvodní 
přehrávače hudby.

19. Teplota vody/běžecké tratě
Pokud bude teplota vody příliš nízká nebo by hrozilo plavání 
při bouřce, plavecká trať bude zkrácená nebo nahrazená 
běžeckou tratí:
         Plavecká trať sobota:

Teplota vody    Délka trati    Čas startu 
15 °C - a více      celá trať       bez dopadu
14 – 14.9 °C          1500 m      bez dopadu
13 – 13.9 °C          750 m        bez dopadu

Náhradní běžecká trať sobota:
                  Teplota vody       Délka trati      Čas startu 

      < 12.9 °C    9,5  km, 172 v.m. bez dopadu

Plavecká trať neděle:
        Teplota vody    Délka trati      Čas startu 
N0 14 °C a více   celá trať     bez dopadu 
N1 13 – 13.9 °C 750m      bez dopadu

 Náhradní běžecká trať neděle: 
Teplota vody    Délka trati     Čas startu 
< 12.9 °C          5km        bez dopadu

E. Silniční a horské kolo
20. Silniční kolo / horské kolo
Povolena jsou pouze silniční a horská kola, která budou 
ovládána a poháněna vlastní silou Gigathleta. Přední 
diskové kolo je zakázáno. Kola nesmí obsahovat nic, co 
by mohlo podporovat pohon. Kola musí být připravena tak, 
aby mohla být zkontrolována pro ujištění, že splňují výše 
uvedená pravidla.

Každý Gigathlet je zodpovědný za to, aby jeho silniční 
nebo horské kolo bylo v dobrém technickém stavu. Před 
závodem Gigathlon Czech Republic 2017 by měla být kola 
zkontrolována odborným technikem. Kola Gigathletů, kteří 
očekávají, že budou závodit v sobotu za tmy, musí být 
opatřena cyklistickým osvětlením. 

21. Helma
Gigathlet je povinen mít na hlavě odpovídající a funkční 
helmu a na ní oficiální pokrývku helmy, kterou závodník 
dostane od pořadatele.

F. Inline brusle
22. Používání hůlek/ kolečkových lyží
Na trati pro inline brusle je zakázáno používat hůlky i 
kolečkové lyže.

23. Helma a další ochranné pomůcky
Gigathlet je povinen mít na hlavě odpovídající a funkční 
helmu a na ní oficiální pokrývku helmy, kterou závodník 
dostane od pořadatele. Další ochranné prostředky jako 
chrániče loktů, kolen a zápěstí jsou doporučeny.

24. Handbike
Trasa pro inl ine brusle smí bý t absolvována i 
handicapovaným závodníkem na handbiku.

G. Běh
25. Používání hůlek
Na běžecké trati není povoleno používání hůlek.

A. Porušení proti pravidlům, protesty
    26. Rozhodčí
Za účelem dodržování propozic a pravidel závodu budou 
nasazeni rozhodčí, kteří budou trestat porušení 
penalizacemi dle sazebníku, případně vyřazením ze 
závodu. Každý účastník je povinen podř ídit se 
rozhodnutí rozhodčích.



�17

 27. Tresty
Dle závažnosti provinění můžou být rozhodčím uděleny tyto 
tresty:
- ústní domluva
- časová penalizace
- vyřazení z celkové klasifikace
- diskvalifikace ze závodu
Výše penalizace nebo závažnost přestupku bude účastníkům 
nebo kapitánům týmů sdělena pomocí SMS a následně v 
osobním pohovoru.

    28. Protesty
Protest je podáván proti chování závodníka, rozhodčího nebo 
proti podmínkám závodu. Závodník může podat písemný 
protest řediteli závodu s vkladem 200 Kč, nejdéle do 30 minut po 
vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento 
protest již nebyl rozhodčími projednáván a nebylo k tomu 
učiněno rozhodnutí. Při zamítnutí protestu vklad propadá 
pořadateli. Protest řeší ředitel závodu s příslušnými 
rozhodčími. Rozhodnutí vydává ředitel závodu. Rozhodnutí 
nemá odvolání.

Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být 
podány řediteli závodu před startem závodu. Postižený 
závodník může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno 
před vyhlášením výsledků závodu. Závodník, který protestuje 
proti chování jiného závodníka nebo rozhodčího, vybavení 
jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně 
do 15 minut po doběhnutí do cíle.

Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli 
závodu do 30 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

29. Start
Sobota - Hromadný start silniční kola (všechny kategorie) 
proběhne v 6:30. 
Neděle - Start v 7:00 proběhne tzv. Gundersenovou metodou, tj. 
závodníci budou startovat s rozestupy z předchozího dne. V 7:00 
startují nejrychlejší Gigathleti v jednotlivých kategoriích (Single 
Man/Woman, Couple, Team of  Five), ostatní je stíhají.

Závodníci, kteří dojeli v sobotu do cíle 60 minut a vice po 
prvním závodníkovi v kategorii, startují hromadně v 8:00 (týká se 
to všech kategorií společně).

Časy jsou orientační a mohou být na základě povětrnostních 
podmínek a jiných vlivů změněny.

30. Seznam penalizací 
Nepovolený doprovod / podpora (support) od supportera 
nebo přijmutí externí pomoci, Nepovolené odhazování 
odpadků

První napomenutí: 60 minut penalizace Druhé napomenutí: 
120 minut penalizace Třetí napomenutí: Diskvalifikace

Nepovolené použití vozidla / Nepovolené cestování a 
transport v neoznačeném vozidle na vyznačených tratích 
závodu v jeho průběhu

První napomenutí : 60 minut penal izace Druhé 
napomenutá: 120 minut penalizace Třetí napomenutí: 180 
minut penalizace

Porušení pravidel při prezenci
Při prezenci nejsou přítomni všichni členové týmu:
60 minut penalizace za každého nepřítomného člena týmu

Porušení pravidel – chybějící pásek na ruce / chybějící 
označení vozu
60 minut penalizace pro závodníka/tým (i z titulu provinění 

supportera)

Ostatní, obecné porušení pravidel
a.S ohledem na stupeň závažnosti provinění, časová 

penalizace od 30 minut až po diskvalifikaci.
b. Přejetí stažených závor na železničním přejezdu: 
Diskvalifikace!
c. Ohrožení bezpečnosti jiných závodníků a třetích osob: 

Diskvalifikace!
c.Projetí na červenou na semaforu: Diskvalifikace!
d. Vědomé zvýhodňování se oproti jiným závodníkům 

(např. zkracování tratě, atp.) : Diskvalifikace!
e.Úprava nebo odcizení Gigathlon značení: Diskvalifikace!

I. Závěrečné ustanovení
Tyto Propozice byly vyhotoveny pořadatelem závodu 

Gigathlon Czech Republic 2017 a jsou platné od 18. 8. 
2017. Při jazykových nesrovnalostech platí propozice v 
českém jazyce. Dodatky a změny budou sděleny 
účastníkům prostřednictvím e-mailu (příjemce je kapitán 
týmu) a následně zveřejněny na webových stránkách 
www.gigathlon.com v sekci Gigathlon Czech Republic 2017.

PRAVIDLA
2017 GIGATHLON

http://www.gigathlon.com/
http://www.gigathlon.com/
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BEZPEČNOST A FAIR PLAY
2017 GIGATHLON
Během celého závodu bude pořadatelem zajištěna odborná zdravotní péče a první pomoc. K dispozici bude v 
centrálním depu doktor, který má za úkol zajistit v případě potřeby první pomoc po celý závodní víkend, dále 
pak na telefonu horská záchranná služba a na trati zástupci Policie ČR, kteří budou spolu s pořadatelem 
dohlížet na dopravní situaci. Na plaveckou část bude na rybníku Ošina dohlížet vodní záchranná služba. 

Závodníci jsou povinni respektovat nařízení oficiálních složek zdravotní péče a první pomoci a Policie ČR. 
Tyto osoby jsou oprávněny kdykoliv závodníka odvolat ze závodu, pokud je vzhledem k jeho stavu ohroženo 
jeho zdraví a bezpečnost. Účastníci, kteří jsou během závodu ošetřeni, mohou po ošetření opět pokračovat v 
závodě, pokud to ošetřující osoba dovolí.

Bezpečnostní opatření na tratích – obecná pravidla

Závod proběhne za provozu s částečnými uzavírkami, zejména na křižovatkách. Na příslušných pozemních 
komunikacích budou průběh závodu zajišťovat pořadatelé (na vytipovaných nebezpečných místech), kteří 
budou v případě potřeby oprávněni, na dobu nezbytně nutnou, zastavit vozidla při průjezdu závodníků. In-line 
brusle (sobota) a silniční kolo (sobota i neděle) proběhne za policejní asistence, kdy bude vytvořena 
pohyblivá uzavírka pravého jízdního pruhu, protisměrný provoz bude zpomalen policejním vozidlem. 
Přejíždění do protisměru bez potřebného rozhledu (zejména při průjezdu zatáček) je nepřípustné a znamená 
okamžitou diskvalifikaci závodníka.

IN-LINE TRAŤ

• Kromě výše uvedeného by závodník měl dbát zvýšené pozornosti při jízdě, trasa závodu nebude 
uzavřena.

• Ačkoli se jedná o závod, neměl by se závodník pokoušet uplatňovat přednost na silnici, musí dodržovat 
pravidla silničního provozu. Vozidla na vozovce mají vždy přednost v jízdě!

• Závodní trať obsahuje místy prudké stoupání i klesání a proto by je měl být schopen každý závodník 
zvládnout. Tato místa budou řádně označena a před sjezdy budou pořadatelé informovat závodníky o 
nutnosti zpomalení.

• Každý závodník je povinen mít na hlavě helmu během závodu.

• Další doporučené vybavení jsou chrániče na zápěstí, lokty a kolena.

Partner:



�19

ČASOVÁ NÁROČNOST
2017 GIGATHLON

PARTNER
‚,Světová špička ve sportovní kompresi‘‘.

sobota 2. 9. 2017

disciplína vzdálenost nejrychlejší nejpomalejší limit tratí

silniční kolo 91 km 150 min (6:30 - 
9:00) 240 min (-10:30) 12:30

plavání 3 km 30 min (9:00 - 9:30) 120 min (-12:30)

běh 20 km 80 min (9:30 - 
10:50) 180 min (- 15:30) 18:30

In-line brusle 30,5 km 45 min (10:50 - 
11:35) 180 min (- 18:30)

MTB 53,5 km 120 min (11:35 - 
13:35) 240 min (- 22:30) 22:30

neděle 3. 9. 2017

disciplína vzdálenost nejrychlejší nejpomalejší limit tratí

plavání 1 km 10 min (7:00 - 7:10) 45 min (8:00 - 8:45) 11:45

silniční kolo 57,5 km 100 min (7:10 - 
8:50) 180 min (- 11:45)

In-line brusle 18,5 km 30 min (8:50 - 9:20) 120 min (- 13:45) 15:15

MTB 20 km 45 min (9:20 - 
10:05) 90 min (- 15:15)

běh 9,5 km 30 min (10:05 - 
10:35) 90 min (- 16:45) 16:45

Výše uvedené časy jsou pouze orientační. 
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PARTNER

STARTOVNÍ BALÍČEK
2017 GIGATHLON

Barva kategorie Červená Bílá Modrá

Závodní manuál 1 2 2

Náramek na ruku 2 2 5

Pokrývka helmy 2 2 3

Plavecká čepice 1 2 2

Startovní číslo - Inline 1 2 2

Startovní číslo - Běh 1 2 2

Startovní číslo - Silniční kolo 1 2 2

Startovní číslo - Bike 1 2 2

Čip včetně pásky 1 1 1

Poukazy na jídlo 2 2 5

Bidon 1 2 5

Stan 1 1 2

ID páska na ruku

Pokrývka helmy

Poukazy na jídlo

Čip s páskou Plavecká čepice

Bidon

Stan

550
NOVÁK TEAM

CZECH REPUBLIC

EMERGENCY NUMBER +420 604 117 017

110
Josef Novák

EMERGENCY NUMBER +420 604 117 017

CZECH REPUBLIC

230
Josef Novák - Marie Nováková

CZECH REPUBLIC

EMERGENCY NUMBER +420 604 117 017

Startovní čísla
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ČASOMÍRA A REGISTRACE
Registrace závodníků proběhne v pátek od 14:00 do 21:00 přímo v  centru závodu v Rekreačním areálu 
Olšina. Na registraci se musí dostavit všichni závodníci z týmu společně a musejí mít u sebe platný doklad 
totožnosti s fotografií. 

Následně po registraci si závodníci mohou vyzvednout jejich startovní balíček. Součástí startovního balíčku 
je i stan, který závodníci dostanou na stejném místě.

Časomíra během celého závodu funguje pomocí čipů, které mají závodníci přidělané na kotníku u nohy 
páskem, který se dostává ke každému čipu. Čip závodník dostává v pátek při registraci a odevzdává ho až 
běžec v neděli po dokončení. Každý závodník, by se měl ujistit po vyzvednutí svého čipu, že jeho číslo 
koresponduje s číslem, které má na obálce s jeho startovním číslem.

Časový limit
V případě, že závodník Single nebo Couple*, dokončí trať po časovém limitu, jsou ten den ze závodu 
vyřazeni. Následující den mohou pokračovat, ale mimo pořadí. Závodníci Team of Five jsou vypouštěni vždy 
v hromadných startech.

* …start v kategorii Couple je umožněn pouze v případě, že hromadný start absolvuje jiná osoba, v opačném 
případě je Couple vyřazen a může druhý den pokračovat, ale již mimo celkové pořadí.

Neděle
Druhý den odstartují na Olš ině plavci tzv. 
Gundersenovou metodou. První závodníci z  každé 
kategorie startují v 7:00 a závodníci, kteří dorazili do 
cíle v sobotu do hodiny po prvním závodníkovi, 
startují se stejným rozestupem. Hromadný start pro 
závodníky, kteří dokončili sobotní část s více než 
jednou hodinou
ztráty za prvním závodníkem, startují hromadně v 
8:00. Závodníci si čip předávají stejně jako v sobotu. 
Po
dokončení poslední disciplíny závodník odevzdává 
čip v cílovém prostoru.

SOBOTA
Start závodu se uskuteční v 6:30, kdy se na trať 
vydají silniční cyklisté, následně
se předává plavci a ten běžci, potom pokračuje 
inlajnista a biker. Všichni si čip musí předávat ve 
vyznačeném místě v depu. Po předávce musí čip 
upevnit na místo tomu určené a až poté pokračovat. 
Po dokončení sobotních disciplín závodníci 
uschovávají čip do dalšího dne, kdy s ním odstartuje 
plavec.

Čip je vratný. V případě ztráty nebo zničení,
se za čip platí 500 Kč.

2017 GIGATHLON

PARTNER
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POZNÁMKY2017 GIGATHLON
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CHARITATIVNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ APLIKACE POŘADATEL


