
Pravidlá ADRENALIN RACE 2018 
• Podujatie je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 15 rokov. 

Pre osoby od 15 do 18 rokov je na účasť v preteku možná iba so súhlasom 

zákonného zástupcu. Tlačivo „Reverz + Písomný súhlas zákonného zástupcu“ 

dostane každý kapitán tímu na mail, do prílohy po úspešnej registrácii. 

• Podmienkou účasti na podujatí je dobrý zdravotný stav, registrácia,  

zaplatenie štartovného a odvzdanie podpisaného reverzu. 

• Účastník si uvedomuje riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku škody alebo ujmy 

na zdraví, ktoré môžu vzniknúť účasťou na podujatí. Účasť je na vlastné riziko. Všetci 

účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. 

• Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví vzniknuté 

počas podujatia. 

• Pretek sa uskutoční bez ohľadu na poveternostné podmienky. 

• Všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom počas preteku môžu byť 

použité pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu. 

Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účel preteku. 

• Štartovné obsahuje aj občerstvenie po skončení preteku a tričko. 

• Štartovný poplatok je konečný a nevratný. 
 
 
 
 

Príprava 
 

• Oblečenie: Bežecké oblečenie a vhodná obuv. Zísť sa môžu aj tenké rukavice ako 

ochrana rúk pri prekonávaní niektorých prekážok. 

• Neodporúčame priamo pred pretekmi jesť. 

• Prezentácia na preteku: Pretekári sa prezentujú spolu ako jeden tím. 

• Každý pretekár pred štartom donesie reverz a súhlas s týmito podmienkami preteku. 
 
 
 

Pretek 
 

• V závislosti od celkového počtu pretekárov, bude uplatnený systém skupinových 

štartov. 

• Každý účastník závodu sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov. 

• Pri každej prekážke je traťový rozhodca. Ten dohliada na korektnosť preteku. 

Ak pretekár prekážku nezdolá alebo vynechá musí urobiť trestný cvik. Pri nedodržaní 



počtu trestných cvikov sa prekážka považuje za nezdolanú. V tom prípade to 

rozhodca zaznačí a pretekár ani jeho tím sa neumiestni vo výsledkovej listine. 

 
• Zdravotná pomoc bude dostupná na štarte, na trati aj v cieli preteku. 

• Všetci pretekári tímu bežia celú trať spolu. 

• Tím musí mať 4 členov a musí byť zmiešaný. (dievčatá/chlapci) 

• Výsledný čas tímu je čas, kedy pribehne do cieľa posledný člen tímu  

• Hlavné ceny budú udelené prvým trom najrýchlejším tímom. 

• Zvyšné ocenenia rozdelí organizátor poďla kategórií. 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky 
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov športového 

podujatia Adrenalin Race. Tieto podmienky účasti platia aj pre vybraných účastníkov so 

statusom hosť. 

Definícia základných pojmov: 
 

• Podujatie: športový pretek Adrenalin Race 

• Organizátor: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 

41, 028 01 Trstená, IČO: 42 217 202, DIČ: 2023 297 287. 

• Účastník: Osoba registrovaná na pretek, so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá 

súhlasila s Podmienkami preteku 

 
 

Registrácia na pretek 
• Registráciu tímov je možné urobiť iba cez registračný formulár zverejnený na 

: http://zahranice.ozviac.sk  

• Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o vedúcom tímu aj ostatných 

členov tímu. 

• Účastník môže previesť svoju registráciu na daný pretek na inú osobu, za podmienky 

že táto spĺňa všetky Podmienky účasti a súhlasí s Pravidlami a po osobnej 

komunikácii s organizátorom AR18 : rozvoj@ozviac.sk 

• Registračný poplatok sa platí bankovým prevodom vopred na účet. 

• Účastník/tím, ktorý sa nedostaví na pretek, nemá nárok na vrátenie štartovného 

poplatku ani iných, s tým súvisiacich platieb.



 


