RANŤAN RACE 2022 - informační leták
Rozpis k dětskému dni a závodu
Kdy:

12. 6. 2022 od 11 hodin
Orientační harmonogram:
10:30 malé děti s doprovodem bez měření času
Start dětských kategorií
13h start dospělých
Start pořadatelské kategorie

Kde:

Louka na levém břehu řeky Jihlavy, severně od centra obce Rantířov

Pořadatel:

SDH Rantířov

Parkování:

Nádraží ČD v Rantířově + další plochy určené pořadatelem, vzdálenost do centra akce 1km

Typ závodu:

Překážkový víceboj vyznačenou trasou, překonání překážek na čas. V případě nepřekonání
hodnocené překážky závodník dle věku udělá 10 dřepů (věk 7-8 let) nebo 10 angličáků (věk
9..99let) - dřep, klik, opětovný dřep a výskok. Hodnocené překážky jsou označeny logem
závodu

.

Start/cíl:

Přímo v centru závodu. Závodníci startují v minutových intervalech za sebou.

Startovné:

150Kč / osobu ( členové SDH mají startovné zdarma),
+150 Kč za triko s logem závodu (variantně jen kdo bude mít zájem – viz. přihlašovací
formulář).
Startovné + platbu za triko je potřeba uhradit nejpozději týden před závodem na účet
2001861901/2010 (variabilní je rok měsíc a den narození ve formátu RRRRMMDD)
Na místě je možné se dohlásit nebo zaplatit hotově startovné s příplatkem 70Kč tj. 240,- Kč

Přihlášky:

on-line formulář, vyplňujte za každého závodníka zvlášť.
Součástí přihlašovacího formuláře je odsouhlasení:
-

Svou účastí na závodu závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto
závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou
odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce
závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále
svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav
odpovídá požadavkům a nárokům závodu (za dětské závodníky odpovídají zákonní
zástupci).

Měření času:

Elektronické čipy SportIdent závodník obdrží před startem.

Kategorie:

A: 7-8 let, B: 9-10 let, C: 11-12let, D: 13-18 let, E 18-100 let, zvláštní kategorie pro členy a
členky SDH Rantířov. Odhad délky závodu pro nejrychlejšího je 15 minut.

Vyhlášení výsledků:

Po doběhnutí kategorií A B C D. První tři v jednotlivých kategoriích obdrží věcné ceny.
Děkujeme sponzorům HUDY Jihlava, Osmont.cz a další.

Překážky:

Proběhnutí pneumatikami, přelezení balíku, lanové lávky, nošení kanystrů, jednoduchá
lezecká stěna, plazení bahnem, plazení trubkou a další. Od kategorie B i brodění řeky (podél
lana s doprovodem pořadatele).
Pořadatel si vyhrazuje možnost změnit překážky a obtížnost závodu s ohledem na počasí.

První pomoc:

Drobná poranění budou ošetřena zdravotníkem pořadatele. Pro případy vážnější je nejbližší
nemocnice v Jihlavě, vzdálenost 5km.

Informace:

https://www.obecrantirov.cz/aktuality/rantan-race-2022 + FB stránka závodu

Apelujeme na účastníky, aby dodržovali aktuálně platná nařízení MZ týkající se hromadných akcí a nošení ochranných
pomůcek ...

Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením se na závod souhlasí každý účastník se zveřejněním svých
osobních údajů, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu akce. V průběhu akce mohou být
pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhnutém závodě, propagaci atd. v souladu
s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě
závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto
skutečnost fotografovi.

