
PRAVIDLA IN:TI:ME 
1. Jedná se o závod 3 členných týmů. 
2. Závodu se mohou účastnit pouze plnoleté osoby. Účastník závodu musí umět plavat. Všichni 

účastníci absolvují závod na vlastní nebezpečí. 
3. Počet členů týmu může v průběhu závodu klesnout až na dva. Méně jak dvojčlenný tým 

nemůže závod dokončit. 
4. Během závodu se tým může rozdělit tak, že jednotlivec se sám o sobě pohybovat nesmí 

(může sedět a čekat, až ho dojde dvojice). Při plnění úkolů a úvodní městské hry (0. Zóna) se 
tým smí dělit libovolně. 

5. K dopravě v průběhu závodu je možno použít jen vlastní nohy a jiné části těla, pokud není 
organizátory závodu v dané části stanoveno jinak. 

6. Při plnění aktivit a navigaci v terénu je zakázána jakákoli spolupráce mezi týmy. Závod je 
konkurenční, každý tým se snaží dosáhnout cíle pouze svými vlastními silami. Neplatí 
v případě zdraví a život ohrožujících událostí.  

7. Některá stanoviště mohou být zadána formou GPS souřadnic, je podmínkou, aby každý tým 
měl minimálně 1 GPS. Pro závod doporučujeme mapu CHKO Český kras, 1:25 000, Eurocard, 
2008, 2.vydání,ISB 978-80-86782-77-5. Tým od organizátorů obdrží 1 ks mapy. 

8. Je zákaz používání internetu v mobilu a také využívat pomoci dalších osob, které by např. 
týmu vozily jídlo, pití, oblečení nebo dokonce pomáhaly při navigaci a plnění úkolů 
souvisejících se závodem. 

9. Je naopak povoleno využívat běžných služeb poskytovaných civilním obyvatelstvem (požádat 
o vodu, koupit si jídlo v hospodě apod.) a žádat od nich dohledání faktických informací. 

10. Týmy jsou povinny dodržovat během závodu platné zákony a další právní předpisy ČR. 
Účastníci závodu jsou povinni během závodu dodržovat pokyny organizátorů, týkající se 
pravidel, průběhu závodu a bezpečnosti účastníků. Jelikož se závod koná částečně na území 
CHKO a NPR, prosíme o dodržování pravidel o pohybu v CHKO a NPR. 

11. Konečné slovo ve výkladu pravidel má hlavní garant závodu. Pravidla mohou být změněna dle 
uvážení hlavního garanta závodu, zejména s ohledem na bezpečnost účastníků. O této 
skutečnosti budou účastníci neprodleně informováni. 

12. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla fair play. 


