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POŘADATEL 
SRTG MOST, z. s. 

Zastoupeno předsedou Zdeněk Urban 

Datum konání 
Neděle - 16.7.2023 

Místo a čas 
MOST, Jezero Most, pláž pod Lagartem  

Prezentace od 7:30, start Trail a Sprint 9:00, start ULTRA MOST 11:30 

Přihlášky 
do 8.7.2022 23:59 na Internetových stránkách https://www.raceteam.cz/, výjimečně na místě 

Kapacita 200 míst na závod. 

Startovné 
 

Trail 10 Km+ – 200,- Kč 

Překážkové Závody  
SPRINT 10 Km+ – 300,- Kč 

ULTRA 50 Km+ – 500,- Kč 

Oba OCR ZÁVODY – 650,- Kč 

Platba – 2002060276/2010 

(platební informace včetně variabilního symbolu Vám přijdou e-mailem po zaregistrování) 

„Minimálně 50,- Kč ze startovného půjde na charitativní účel.“ 

Pokud nedojde k zaplacení startovného do čtrnácti dnů od registrace, bude přihláška stornována. 

 

Za Startovné dostanete: 

   - ceny pro 1-3. místo – kategorie Muži a Ženy do 40 a nad 40 let 

   - Voda, ionťák v cíli i na trati 

   - rozinky, cukr, sůl, banány, drobné občerstvení v cíli kola 

   - v cíli po splnění pravidel závodu – medaile  

   - úschovna 

   - pozornosti od partnerů a sponzorů akce 



PROPOZICE ULTRA MOST 2023 
 

2 
 

Kategorie  
Muži do 39 let, Muži od 40 let  

Ženy do 39 let, Ženy od 40 let 

 

Ceny 
Vyhodnoceni budou vždy první tři v kategorii v jednotlivých závodech, podmínkou je účast alespoň tří 

závodníků v kategorii.  

Ceny budou dárkové a upomínkové předměty od sponzorů a partnerů akce. 

Vyhlášení proběhne po skončení daného závodu. 

Důležitá upozornění 
Registrací na tento "závod" souhlasíte s pravidly.  

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních dat za účelem registrace.  

Pravidla 

======= 

- SRTGMOST nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou běžci či třetí straně 

- SRTGMOST nepřebírá odpovědnost za zdravotní újmu běžce!! Každý startuje na vlastní riziko!!  

      - je potřeba před zahájením odevzdat "reverz" (níže uveden) 

REVERZ –    formulář ke stažení v rámci přihláškového systému 

- každý běžec startuje na svou odpovědnost 

- jsou ZAKÁZANÉ jakékoli hřeby, nesmyky apod. (není to nutné) 

- běžec musí být starší věku 15 - ti let a do 18 - ti věku závodníka je potřeba písemný souhlas zákonného 

zástupce či v jeho doprovodu  

- každý běžec bude vybaven čipem, který v cíli vrátí nebude-li určeno jinak 

     - běžec bez čipu nebude vpuštěn na trať – kontrola na startu 

     - běžec bude evidován na každém stanovišti či překážce 

- každý běžec je povinen absolvovat překážku, pokud ji absolvovat nemůže, je povinen vykonat trest 

- trest je 15 Angličáků – na správnost a dodržení překonání překážky bude dohlížet na každém stanovišti 

dobrovolník, nebo hendikep, který bude definován na příslušné překážce (rak, běh, apod.) 

- Každý účastník bude respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu, případně pokyny 

pořadatelů nebo Policie ČR či Městské policie Most. 

- Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za odložené věci. 

https://drive.google.com/file/d/1lQO4evY_TSCOYzWj7hMXlOXnctle3Ajw/view?usp=sharing
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POJIŠTĚNÍ 
Každý účastník běží na vlastní nebezpečí. Pořadatelé pojištění nezajišťují. 

RACE TEAM zajišťuje pouze časomíru 

======= 

- závod je rozdělen na běžecký závod TRAIL a bežecké překážkové závody SPRINT a hlavní závod ULTRA 

TRAIL  

======== 

- závod bude startovat v 9:00 – hromadný start (případně ve vlnách) 

- účastnit se mohou pouze osoby starší 15 let a do 18let věku je potřeba písemný souhlas zákonného     

zástupce nebo v jejich doprovodu 

- délka závodu 10 km+ v náročném terénu bez překážek (max. však 13 km) 

- je limitován časem 120 minut (2 h 00 min) 

- startovné činí 200,- 

- registrace je možná pouze on-line (případně na místě nebude-li naplněn plný počet) 

 

PŘEKÁŽKOVÉ BĚHY 

SPRINT  

======== 

- závod bude startovat v 9:00 – hromadný start (případně ve vlnách) 

- účastnit se mohou pouze osoby starší 15 let a do 18let věku je potřeba písemný souhlas zákonného    

zástupce nebo v jejich doprovodu 

- délka závodu 10 Km+ v náročném terénu s překážkami (max. však 13 km) 

- je limitován časem 120 minut (2 h 00 min) 

- startovné činí 300,- 

- registrace je možná pouze on-line (případně na místě nebude-li naplněn plný počet) 

 

!!!TRAIL I SPRINT BUDOU STARTOVÁNY SOUBĚŽNĚ – ZÁVODNÍCI BUDOU 

ROZLIŠENI ČÍSLY A ČIPY!!!  
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ULTRA MOST – hlavní závod 

======== 

- závod bude startovat v 11:30 – hromadný start (případně ve vlnách) 

- účastnit se mohou pouze osoby starší 18 let 

- délka závodu 40 km+ v náročném terénu s překážkami 

- je vypsán na 4 kola  

- startovné činí 500,- 

- registrace je možná pouze on-line (případně na místě nebude-li naplněn plný počet) 

 

 

Vyzvednutí čísla 
Vyzvednutí startovního čísla bude možné pouze na místě v den závodu. Předzávodní prezentace bude 

probíhat od 7:30 hodin a bude ukončena 30 minut před startem závodů. Po ukončení registrací budou 

nevyzvednuté registrace prodány jako registrace na místě - tzv. “propadlé registrace”. Prosím přijďte 

včas. Platná registrace je pouze ta předem uhrazená. 

 

Úschovna 
Úschovna batohů bude k dispozici v zázemí závodu v ceně startovného. 

 

FOTO A VIDEO 
Fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti a mohou 

být použity k vlastní propagaci pořadatelů sportovní soutěže bez jakéhokoliv nároku účastníků na 

jakoukoliv odměnu. A budou dostupné po ukončení závodu na webu, případně na facebookových 

stránkách.  


