
Pravidla (podmínky) závodu Giro di Rejvíz 
 
• Účastí na tomto závodu se každý závodník zavazuje k dodržování těchto pravidel. 
• Cílem závodu je sportovně-společenský zážitek. 
• Závod se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni respektovat pravidla 

silničního provozu a pokyny pořadatelů. 
• Start v závodě je na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, pořadatel nehradí výdaje spojené s újmou 

na zdraví, či materiálu. 
• Nošení pevné ochranné přílby je povinné pro všechny kategorie závodníků. 
• Družstvo závodníků do 10 let je možné pouze za doprovodu dospělé osoby. 
• Závodníci musí být k dispozici startérovi v určeném prostoru nejpozději 10 minut před  
• startem. 
• Kola a jejich příslušenství musí být takového typu, který je nebo může být způsobilý k 

zavedení na trhu a použitelný všemi vyznavači cyklistického sportu a odpovídá normám 
silničního provozu. 

• Kolo musí být opatřeno systémem řízení pomocí řídítek, který umožní jeho řízení a 
ovládání v každých podmínkách a za plné bezpečnosti. 

• Pohon kola je zajišťován výhradně lidskou silou závodníka. 
• V průběhu závodu si závodníci nesmějí vzájemně překážet, nesmějí náhle a úmyslně 

zastavit nebo si křížit dráhu. V případě nevyhnutelného zpomalení jízdy musí na toto 
manévrování upozornit vhodným způsobem ostatní spolujezdce. 

• Závodníci se nesmějí vzájemně tlačit nebo odstrkovat (ani od doprovodných vozidel) a 
zásadně nesmějí vozidla používat jako vodičů. 

• Závodník, který vjede do jiného závodníka, křižuje mu dráhu, či mu jakýmkoliv způsobem 
překáží, nebo ho ohrožuje, může být potrestán. 

• Při závěrečném spurtu v závodech s hromadným startem je závodníkům přísně 
zakázáno vybočovat z koridoru, který si vybrali v okamžiku zahájení spurtu a bránit tak 
jiným závodníkům v jízdě nebo je ohrožovat. 

• Závodník se nesmí odchýlit od stanovené trati s výjimkou příkazu příslušníka pořadatele 
či policie.  

• Závodník, který se neúmyslně odchýlí od stanovené trasy závodu a získá přitom výhodu, 
může být také penalizován či diskvalifikován. 

• Závodníci mají právo si při závodě mezi sebou předávat občerstvení, mohou si půjčovat 
drobné nářadí nebo náhradní díly.  

• Skleněné nádoby nesmí mít závodník ani při sobě, ani je nesmí přijímat ve vyznačených 
úsecích nebo od nahodilých diváků. 

• Z důvodu bezpečnosti (např. způsobení pádu závodníka, zranění diváka ap.) je  
závodníkům zakázáno odhazovat láhve, sáčky, občerstvení ap. 

• Ceny a prémie při cyklistických závodech stanovuje pořadatel závodu. 
 


