
 

Pravidla Tobogan Race s 211 
AQUAPARK ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

1. 8. 2020 12:30 – 17:30 hod. 
 

KATEGORIE ZÁVODNÍKŮ 

1. 6 - 9 let  (ročníky 2014-2011) 

2. 10 – 13 let (ročníky 2010-2007) 

3. 14 – 17 let (ročníky 2006 – 2003) 

4. 18 let +  (ročníky 2002 a starší) 

 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ DO ZÁVODU 

 

1. ONLINE REGISTRACE na www.bazenusti.cz do 30. 7. 2020. 

2. REGISTRACE NA MÍSTĚ ve stánku Zdravotní pojišťovny 211 od 12:30 do 13:30 hod. 

 

Maximální počet přihlášených je 150 závodníků, z důvodu časového omezení akce. 

 

Všichni účastníci (i registrovaní online) musí před startem závodu podepsat prezenční listinu a vyzvednout si náramek 

se startovním číslem. 

S účastí závodníků mladších 10 let musí souhlasit zákonný zástupce.  

 

ORGANIZACE ZÁVODU 

 

V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo přesunout akci na pozdější termín. 

12:30 – 13:30 Prezentace všech registrovaných závodníků, seznámení se s pravidly, podpis prezenční listiny  

14:00 – 16:30 Závodní jízdy registrovaných závodníků 

17:00 - 17:30 Vyhlášení vítězů dle kategorií 

 

Testovací jízdy si mohou účastníci vyzkoušet od 9:00 do 13:30 hod. Po dobu závodu bude tobogán pro veřejnost uzavřen. 

Časy se mohou v závislosti na okolnostech změnit. 

 

V průběhu konání akce mohou zájemci využít služeb výživového poradce ve stánku Zdravotní pojišťovny 211. Pro děti budou 

připraveny hry. 

 

PRAVIDLA JÍZDY 

 

1. Závod probíhá pouze na modrém tobogánu. 

2. Každý závodník má dva závodní pokusy, z nichž se počítá rychlejší čas. 

3. Závodník se při startu posadí na určený start a odrazem od horního madla zahájí závod. Jiný způsob startu, např. s 

rozběhem nebo zhoupnutím se na madle ze stoje, není dovolen.  

4. Závodník startuje na pokyn pořadatele. Výsledný čas závodu je každému závodníkovi měřen od okamžiku rozjetí až 

do okamžiku kontaktu vody v dojezdovém bazénku. Tento čas je rozhodný pro určení výsledného pořadí závodníků. 

 

VYHLÁŠENÍ ZÁVODU 

- Předpokládaný čas vyhlášení vítězů je 17:00 hod. 

- Vyhrává závodník s nejlepším časem ve své kategorii.  

- V každé kategorii budou vyhlášeni první tři nejrychlejší závodníci.  

- Výherci, kteří se nezúčastní slavnostního vyhlášení, si mohou své ceny vyzvednout do 8. 8. 2020 na pokladně 

Aquaparku.  Po tomto datu cenu propadají ve prospěch pořadatele. 

 

CENY PRO VÍTĚZE 

 

Na vítěze čekají dárkové tašky s věcnými cenami, medaile a diplomy.  

  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a propozic v průběhu závodu. 

 



 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

- Děti v kategorii 6-9 let startují pouze se souhlasem rodiče, který podepisuje prezenční listinu, dohlíží na dítě 

v průběhu závodu (dítě jede závodní jízdu samo) a odpovídá za jeho chování. 

- Podpisem prezenční listiny závodník souhlasí s pravidly závodu a s tím, že jeho zdravotní stav odpovídá možnostem 

účastnit se závodu. Každý závodník plně zodpovídá za svůj fyzický stav a schopnosti.  

- Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost. 

- Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za úrazy a vzniklé škody, které si závodník přivodí během závodu. 

- Závodníci musí respektovat pravidla závodu, řídit se jimi a jsou povinni dbát pokynů pořadatele a jeho zaměstnanců, 

včetně dodržování návštěvního řádu Aquaparku Ústí nad Orlicí a pravidel jízdy na tobogánu.  

- Jízda na tobogánu je povolena, pouze vleže (vsedě), na zádech s nohama vpřed. Jízda je zakázána po břiše, hlavou 

dolů nebo ve více lidech. V případě nedodržení této povinnosti hrozí riziko vážného zranění!  

- Závodník nesmí začít svou jízdu, pokud je jiný závodník na tobogánové dráze nebo v jeho těsné blízkosti.  

- Na nástupní plošině se uživatelé chovají ukázněně a při nástupu do tobogánu se řídí světelnou signalizací.  

- Po dojezdu urychleně opustí dojezdové prostory.  

- Při jízdě je možné používat podložky k tomu určené. 

- Pro jízdu na tobogánech je nutné používat pouze plavky, které jsou k tomuto výrobcem plavek doporučeny. Jízda 

bez plavek je zakázána. Provozovatel nenese odpovědnost za případné poškození oděvu, který není pro tuto činnost 

určen.  

Při nedodržení návštěvního řádu, pokynů na informačních tabulích a pokynů plavčíků nebo dozoru tobogánů neodpovídá 

provozovatel za případná zranění nebo škody vzniklé návštěvníkům. 

 

Podpisem každý účastník stvrzuje, že v závodě startuje na vlastní nebezpečí a vědomí. Svým podpisem stvrzuje, že nebude 

požadovat v případě nehody či zranění nebo jiné škody na pořadateli náhrady či odškodnění. Současně prohlašuje, že bude 

dodržovat Návštěvní řád Aquaparku Ústí nad Orlicí. Pořadatel neručí za škody závodníkům při závodě vzniklé ani jimi 

způsobené. 

 

 

GDPR 

 

Přihlášením do soutěže účastník / zákonný zástupce souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem 

vyhodnocení výsledků soutěže Tobogan Race s 211. 

Přihlášením do soutěže účastník / zákonný zástupce souhlasí s tím, že veškeré obrazové a zvukové záznamy a podobizny 

účastníků, pořízené během závodu, mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele bez jakéhokoliv nároku účastníků na 

odměnu. 

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.tepvos.cz/ochrana-osobnich-udaju/. 


