AXIS NOČNÍ
DESÍTKA 2020

21. 3. 2020
Pteam sport, z.s.

Propozice k závodu:
AXIS NOČNÍ DESÍTKA 2020
Pořadatel: Pteam sport, z.s.

Datum: sobota 21. 3. 2020

Generální partner:

Místo: sportovní hala TJ START (lávka za Kauflandem Jihlava)

Závody:

Vzdálenost

Starty:

Holky 3 – 7 let
Kluci 3 – 7 let
Žákyně 8 – 11 let
Žáci 8 – 11 let
St. žáci/kyně 12 – 14 let
AXIS NOČNÍ DESÍTKA
5k (dorostenci, OPEN Muži, Ženy)

0,2 km
0,2 km
1 km
1 km
2 km
10 km
5 km

17:30
17:32
17:35
17:40
17:50
19:00
19:00

Startovné:
o děti do 14 let (tj. ročník 2006 a mladší): ZDARMA
o dospělí a dorostenci 15 – 17 let (tj. ročník 2005 a starší):
 200 Kč do 31. 1. 2020 (rozhodující je datum připsání částky na účet)
 250 Kč do 13. 3. 2020 (rozhodující je datum připsání částky na účet)
 300 Kč při prezenci na místě v den závodu
o štafety 2 členné:
 400 Kč do 31. 1. 2020 (rozhodující je datum připsání částky na účet)
 500 Kč do 13. 3. 2020 (rozhodující je datum připsání částky na účet)
 600 Kč při prezenci na místě v den závodu
Startovné plaťte dle pokynů v informativním e-mailu, který obdržíte na svůj zadaný e-mail po registraci
na stránkách časomíry www.ptime.cz.
Variabilní symbol pro platbu startovného bude vždy Vaše telefonní číslo ve tvaru [XXX XXX XXX]
např. 777 666 555.
Ze startovného bude opět podpořena jedna charitativní věc.
Přihlášky




online od 1. listopadu 2019 do 13. 3. 2020 přes www.ptime.cz
na místě v den závodu od 16:00 hod. (děti) do 17:15 hod.
na místě v den závodu od 16:30 hod. (dospělé kategorie) do 18:45 hod.

Změna registrace:
Změna registrace či přepis zvolené tratě je možný, pouze elektronicky nejpozději však
do pátku 22. 3. 2019 a to na e-mailovou adresu info@nocni10.cz. Změny registrací či přepis zvolené
tratě nebude v den konání závodu možný.
Startovní
balíček:






startovní číslo (pro přihlášené do 28. 2. 2020 s vlastním jménem)
čip s neoprenovým páskem na kotník (je vratný prosím po doběhnutí
vrátit)
v cíli obdrží každý závodník originální pamětní medaili
malé občerstvení

Vyzvednutí startovního balíčku:


pro všechny závodníky se zaplaceným startovným do 13. 3. 2019 bude
možnost si v týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2020 vyzvednout startovní balíček
v prodejně AXIS v ulici Palackého 18.

druhá možnost vyzvednutí st. balíčku bude v den závodu v prostoru
startu a cíle v hale TJ Start (vedle Kauflandu v Jihlavě).



v případě vyzvednutí startovního balíčku pro kamaráda či rodinného
příslušníka je nutné mít jeho podepsaný písemný souhlas

Kategorie:
Kategorie
Holky
Kluci
Žákyně
Žáci
St. Žákyně
St. žáci
5k běh
Dorostenky
Dorostenci
Ženy OPEN
Muži OPEN
Ženy A
Ženy B
Ženy C
Muži
Muži
Muži
Muži
Štafety

Věk
3 – 7 let
3 – 7 let
8 – 11 let
8 – 11 let
12 – 14 let
12 – 14 let

Ročník nar.
2017 – 2013
2017 – 2013
2012 – 2009
2012 – 2009
2008 – 2006
2008 – 2006

15 – 17 let
2005 – 2003
15 – 17 let
2005 – 2003
18 a více let
2002 a nižší
18 a více let 2002 a nižší
AXIS NOČNÍ DESÍTKA 10 km
18 – 34 let
2002 – 1986
35 – 45 let
1985 – 1975
46 a více let
1974 a nižší
18 – 39 let
2002 – 1981
40 – 49 let
1980 – 1971
50 – 59 let
1970 – 1961
60 a více let
1960 a nižší
15 a více let 2005 a nižší

Trať
200 m
1 km

Start
17:30
17:32
17:35
17:40

2 km

17:50

5 km

19:00

19:00
10 km
19:00

Trasy závodu:
 AXIS NOČNÍ DESÍTKA:
Okruhová trasa okolo řeky Jihlavy po cyklostezce (2 okruhy). Běží se od lávky za
Kauflandem směrem ke Starce okolo Vodního ráje. U Starky se přeběhne lávka a běží
se po druhé straně řeky směrem k Českému mlýnu, kde je skate park a workoutové
hřiště. NOVINKA: U Českého mlýna závodníci proběhnou okolo tenisových kurtů k Pražskému
mostu, který podběhnou a dále podběhnou také železniční viadukt a vyběhnout na chodník u
kruhového objezdu u benzínky OMV. Po chodníku se závodníci vydají směrem ke kostelu Jánský
kopeček, kde se opět závodníci napojí na cyklostezku a vydají se směrem k zábavnímu
parku Robinson, kde se opět podběhne Pražský most a cyklostezkou za Kauflandem se
závodníci vrátí do prostoru startu a cíle. Závod na 10 km má 2 okruhy a po tom druhém závodníci
zamíří na cílovou rovinku. Závod na 5 km má jeden okruh a tak závodníci hned po 1. okruhu
zatočí na cílovou rovinku.


DĚTSKÉ ZÁVODY:
Otáčková trasa vždy po cyklostezce směrem k Vodnímu ráji, kde bude stát pořadatel
s kuželem, který budou muset děti oběhnout.

Kompletní rogram:
16.3.–20.3.2020


možnost vyzvednutí startovních balíčků v prodejně AXIS ul. Palackého Jihlava

21. 3. 2020














16:00 – 17:15 prezence dětí – doporučujeme využít online registrací
17:15 – konec prezence dětí
16:30 – 18:45 prezence závodníků do závodů na 10 a 5 km + výdej čipů
18:45 – konec prezence závodů na 10 a 5 km
17:30 – START závodu děvčat 3 – 7 let 300 m
17:32 – START závodu kluků 3 – 7 let 300 m
17:35 – START závodu mladších žákyň 8 – 11 let 1 km
17:40 – START závodu mladších žáků 8 – 11 let 1 km
17:50 – START závodu starších žáků/kyň 12 – 14 let 2 km
18:10 – vyhlášení výsledků dětských kategorií
18:50 – 20:15 hlídání dětí během závod v tělocvičně (nutno předat pořadatelům ve žlutých
vestách)
19:00 – START závodu AXIS NOČNÍ DESÍTKA + OPEN 5 km
20:15 – vyhlášení výsledků





Dětské závody nebudou měřeny, pouze budou vyhlášeni vždy první 3 závodníci v každé
kategorie, kteří obdrží věcné ceny.
Všechny děti, které doběhnou do cíle, dostanou malou sladkost a pamětní medaili s logem
závodu.
V závodech AXIS NOČNÍ DESÍTKA A NOČNÍ PĚTKA budou čas snímán čipovou technikou a
výsledky budou uveřejněny na www.ptime.cz. Závodníci obdrží vratný čip, který je nutné po
doběhnutí vrátit. V případě nevrácení čipu závodník zaplatí pořadateli náhradu v hodnotě
300 Kč za ztracený či nevrácený čip (smluvně bude upraveno při registraci).

Hlídání dětí:


Během hlavního závodu bude zajištěno hlídání dětí v tělocvičně, kde budou připraveny různé
hry. Je nutné děti předat organizátorům, kteří budou mít na sobě reflexní vesty a vaše děti
také budou vybaveny vestami. Vyzvednou dítě je nutné nejpozději do 20:15

Ceny:




všichni závodníci obdrží originální medaili s logem závod v cíli
první tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny
v kategorii štafet:
1. Štafeta vyhrává 50 L sud piva
2. štafeta vyhrává 30 L sud piva
3. štafeta karton piv

Občerstvení:
čaj s makovou a tvarohovou buchtou, ovoce
Parkování:
Parkování je možné u obchodního domu Kaufland nebo Albert cca 400 m od haly TJ Start, ve které
bude probíhat prezence.
Pravidla závodu:
•
•
•
•

•
•

Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku narození.
Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla
závodu, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v
souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za
škody způsobené druhým osobám v ČR.
Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní
nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
„Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné
pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a
veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.“

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu
prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem
vymezených prostorech.
Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu a proběhnout všemi
kontrolami. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka
diskvalifikovat a následně vyloučit.
Závodník nočního závodu by měl být vybaven funkční čelovkou – svítilna na
hlavě.
Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát
pokynů pořadatele.
Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu
závodu na televizních kanálech a nebude po pořadateli požadovat žádnou
kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.
K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online
formuláře nebo v den závodu v registračním stanu v centru zázemí akce.
Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis
na papírové přihlášce.
Registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na
účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo kartou.
Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
Počet startujících závodu je limitován na 300 startujících na trať AXIS NOČNÍ
DESÍTKA 10 km a 200 startujících na NOČNÍ PĚTKU 5 km.
Online změny v registracích (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do
1 pracovních dne před závodem na e-mailu info@nocni10.cz, pokud není plný
limit. Tato změna není zpoplatněna.
Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací.
Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a
pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách
nebo prostřednictvím e-mailu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a
těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné pořadateli.
Startovní čip musí být upevněn na kotníku.
Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k
diskvalifikaci.
Startovní čísla a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se
poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se čip společně s neoprenovým
páskem vrací zpět pořadateli. Startovní číslo zůstává závodníkovy na památku.
Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů
pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv
způsobem porušovat pravidla závodu.
Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
Pořadatel závodu zajišťuje pro účastníky závodu úschovnu věcí a převlékárnu.
Pořadatel závodu neručí za odložené věci ani za případné tvoření front.

•
•
•
•
•
•

Občerstvení pro závodníky je poskytnuto v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii.
Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí na
vyhlášení vítězů po skončení závodu.
Nevyzvednuté ocenění propadá.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodiny po ukončení závodu na
webových stránkách.
Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu prostřednictvím e-mailu u
zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.

1

