
�13

 
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 2016 
(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 v průběhucelého závodupásku na ruce. 
 
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 2016 obsahuje dvě různě 
dlouhé denní etapy se všemi pěti disciplínami, a to jak 
v sobotu 3. září 2016, tak v neděli 4. září 2016.  
 
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 (ročník 
narození 1998 a starší). Osoba mladší 18 let věku a 
starší 15 let (ročník narození 1999 - 2001) se závodu 
může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného 

zástupce a pouze v kategorii Team of Five. Podepsaný 
souhlas zákonného zástupce účastník zašle v 
elektronické podobě pořadateli na e-mail: 
info@gigathlon.cz. Osoby mladší 15 let (ročník 
narození 2002 a mladší) se závodu nemohou účastnit.  

 
4. 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 získávat 
neoprávněně výhodu oproti 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.  
 
5. 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 2016. 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 Coule 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 
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výhodu oproti ostatním účastníkům, toto porušení se trestá 
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organizátora před závodem informovat, nemá nárok na 
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důvodu zranění, úrazu, nemoci, atd., které je kryje proti 
případným ztrátám vzniklým těmito nenadálými okolnostmi.  

http://www.gigathlon.com
http://www.gigathlon.com
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proti případným ztrátám vzniklým těmito nenadálými 
okolnostmi.  
 
6. Check-In 
Check-In proběhne přímo v centrálním místě akce v 
Lipně nad Vltavou v pátek 2. září 2016 od 13:00 do 
21:00. 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 společně 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 nepřenosný pásek na ruku a pro Supportera 
páska, která je nepřenosná. Kola (silniční i horské) 
všech účastníků, která budou použita pro závod v 
sobotní etapě, musí být v pátek osobně uložena do 
příslušného depa v Lipně nad Vltavou.  
 
Prezentace závodníků bude od 13:00 do 21:00. 
Ukládání kol do depa, bude od 13:00 do 22:00. 
 
7. Supporter 
Každý účastník v kategorii Single má na základě 
zaplaceného startovného nárok na 1 Supportera v 
týmu. Tento Supporter musí být oficiálně akreditován. 
Pro účastník 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.  
 
8. 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 na ruce. 
 
9. 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.  
 
10. 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.  
 
11. 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.  
 
12. 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.  
 
13. 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 oficiální pásku na ruce. 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. 
 
14. Startovní čísla, časomíra, čipy 
Účastník je povinen viditelně umístit a během celého 
závodu nosit oficiální startovní číslo, 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 
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Check-In proběhne přímo v centrálním místě akce v Lipně nad 
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registraci a k osobnímu vyzvednutí startovních podkladů. Při 
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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 
nepřenosný pásek na ruku a pro Supportera páska, která je 
nepřenosná. Kola (silniční i horské) všech účastníků, která 
budou použita pro závod v sobotní etapě, musí být v pátek 
osobně uložena do příslušného depa v Lipně nad Vltavou.  

Prezentace závodníků bude od 13:00 do 21:00. Ukládání kol do 
depa, bude od 13:00 do 23:00. 

7. Supporter 
Každý účastník v kategorii Single má na základě zaplaceného 
startovného nárok na 1 Supportera v týmu. Tento Supporter 
musí být oficiálně akreditován. Pro účastník 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.  

8. 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 na ruce. 

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. 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 
oficiální pásku na ruce. Každý účastník je povinen nosit 
oblečení odpovídaj í dané discipl íně 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. 

14. Startovní čísla, časomíra, čipy 
Účastník je povinen viditelně umístit a během celého závodu 
nosit oficiální startovní číslo, 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. 

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.  

2016 GIGATHLON
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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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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 umístěno na plavecké čepici, kterou 

plavec obdrží od organizátorů. Časoměřící čip musí 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 připravena tak, 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 povinen mít 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 
náročnější místa. 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 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. 

25. Handbike 
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. 
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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. 
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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. Start 
Sobota - Hromadný start (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/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 v 8:00 (týká 
se to všech kategorií společně). 

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

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

Nepovolené použití vozidla / Nepovolené cestování a 
transport v neoznačeném vozidle na vyznačených tratích  
závodu v jeho průbehu 
První napomenutí: 60 minun penalizace 
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 2016 a jsou platné od 1.8.2016. 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.

http://www.gigathlon.com
http://www.gigathlon.com

