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PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA

ÚČASTNÍCI ZÁVODU

 1.  Závod MajDay je adrenalinový běžecký závod konaný v rámci sportovní akce MajDay ve Ven-
dryni dne 12. srpna 2023. 

 2.  MajDay je závodem, ve kterém mohou startovat pouze závodníci, kteří dosáhli v den závodu 
stáří minimálně 10 let, a to v přesně definovaných kategoriích. Nezletilí závodníci (osoby mlad-
ší 18 let) jsou povinni předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce o převzetí plné zodpověd-
nosti za závodníka, a to nejpozději v den závodu při prezentaci závodníka do závodu.

 3.  Každý jednotlivý závodník či závodní tým se musí do závodu nejprve registrovat. Registrace 
probíhá výhradně on-line na webových stránkách www.majday.cz a slouží k přihlášení týmu, 
nebo jednotlivce do závodu. 

 4.  Každý závodník se musí povinně v den závodu úspěšně odprezentovat. Prezentací je rozuměno 
dostavení se a nahlášení jednotlivých závodníků či závodních týmů u stanu pořadatelů v den 
konání závodu za účelem vizuální kontroly týmu a převzetí povinného startovního materiá-
lu, a to v době, která je pořadateli stanovena. Na pozdní příchod na prezentaci NEBUDE brán 
zřetel a start takovémuto týmu či jedinci může být bez nároku na vrácení startovného zrušen. 

 5.  Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, prezentací, převzetím svého 
ID čipu a nastoupením do závodu prohlašuje, že: 

5.1  se seznámil s pravidly závodu zveřejněnými na webových stránkách www.majday.cz a po-
tvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí a je fyzicky a psychicky způsobilý se závodu 
MajDay zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před zá-
vodem individuální lékařskou prohlídku!);

 5.2  startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Po-
řadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého dne 
MajDay, ani během případného tréninku a doprovodných akcí;

5.3  závodník nemá nárok požadovat po pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné ná-
roky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které utrpí nebo způsobí v souvislosti 
s účastí v závodu;
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 5.4  bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odlože-
né věci, pokud nebudou převzaty přímo pořadatelem do úschovy a to pouze v prostorách 
k tomu určených – úschova v centru závodu;

5.5 byl důkladně poučen o průběhu závodu, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích;

 5.6  byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně pravidel, 
bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek závodu, jakož i eventuálních následků s účastí 
spojených;

 5.7  souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo pořadatelem 
zmocněnou osobou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli 
závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po 
skončení MajDay závodu, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi 
způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závo-
du, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu;

5.8  bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, 
natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže 
bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro 
své vlastní účely a potřeby;

 5.9  souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své oso-
by, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů po-
řadatele;

 6. Závodník je povinen poskytnout první pomoc jinému zraněnému závodníkovi!

 7. Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play.

 8.  Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dob-
rém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu ani psychotropních látek. Pořadatel si vy-
hrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který nebude spl-
ňovat pravidla závodu nebo který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a bude 
hrozit ohrožení jeho zdraví, a to bez nároku na vrácení startovného.

 9.  Závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění a ab-
solvovat před závodem zdravotní prohlídku nejlépe u sportovního lékaře.

10.  Do závodu smí nastoupit pouze závodníci řádně odprezentováni s registrovaným ID.

11.  Závodník či závodní tým smí vyběhnout na trať pouze na pokyn startéra, a to nejdříve v přesně 
definovaném čase tzv. startovním čase. Startovní čas každého závodníka či závodního týmu je 
zveřejněn on-line minimálně týden před závodem a taktéž je vyvěšen na nástěnce v den závodu 
v centru závodu.
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12.  Pokud dorazí závodník či závodní tým na start později, než je jeho definovaný startovní čas, 
bude odstartován na pokyn startéra v nejbližší možné chvíli. Pokud však dorazí po uplynutí 
15 min od startu posledního závodníka, nebude již připuštěn ke startu. 

13.  Majday závod se dělí dle věku na 4 kategorie – Dětský závod, Junior, Elita a Veterán a dle po-
hlaví na Muži, Ženy a Mix.

14.  Vyhlašují se vždy 3 nejlepší týmy a jednotlivci ve všech hlavních kategoriích (30 cen) a 3 nejlep-
ší holky a kluci v Dětské kategorii (6 cen).

15.  Součástí závodu MajDay je také prémiová Cena Maji Žabkové.

16.  Cena Maji Žabkové spočívá v nejrychlejším zdolání určeného úseku trati, a to pro nejrychlejší 
tým mužů, žen a mixů libovolného věku. 

REGISTRACE DO ZÁVODU

 1.  Závodní tým či jednotlivec se registruje do závodu prostřednictvím on-line formuláře na ofici-
álních stránkách závodu – www.majday.cz, nebo nejpozději v den konání závodu.

 2.  Registrace do závodu do kategorie Dětský závod se liší oproti jiným kategoriím.

 3.  V Dětském závodě závodí povinně všichni závodníci, kteří dosáhli věku minimálně 10 let, a ne 
výše než 15 let. Závodníci závodí jako jednotlivci na vlastní zkrácené trase. Startuje se vždy po 
třech, přičemž v kategorii jsou holky i kluci společně. Změna pořadatelů je vyhrazena.  

 4.  V hlavní kategorii „Elita“ se závodí jak v týmech, tak i jednotlivcích. V kategorii „Junioři“ závo-
dí jen jednotlivci a v kategorii „Veterání“ jen týmy.

 5.  Registrace se provádí v on-line formuláři, a to zvlášť pro hlavní kategorie a zvlášť pro dětský 
závod: 

HLAVNÍ KATEGORIE

5.1  Každý tým si zvolí svůj název a sílu. Jednotlivci si název nevolí; 

5.2  Sílou týmu se rozumí číslo na uvedené stupnici odpovídající fyzické a psychické schop-
nosti závodníků dle svého nejlepšího svědomí a uvážení, kde číslo 1 znamená začátečník 
a číslo 5 naopak profesionální závodník. Tato informace slouží čistě k sestavení optimál-
ního startovního pořadí tak, aby se závodníci v závodě co nejméně brzdily a překážely si;
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5.3  U týmů je první uvedený závodník považován za kapitána; 

5.4  Závodní tým bude na základě uvedených roků narození a pohlaví systémem automaticky 
zařazen do následujících kategorií:

5.4.1 Dle pohlaví u týmů: MUŽI, ŽENY, MIX;

5.4.2 Dle pohlaví u jednotlivců: MUŽI, ŽENY;

5.4.3  Věkové kategorie: Junioři (věk do 19 let), Elita, Veteráni (věk nad 40 let);

5.5  Každý závodní tým má možnost si i přes systémem přidělenou věkovou kategorii zvolit 
dobrovolně hlavní kategorii Elita a závodit tedy v prestižnější kategorii;

5.5  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu kategorií týmů, pokud nesplní předpoklady;

DĚTSKÝ ZÁVOD

5.6 Závodník musí vyplnit pouze své osobní údaje;

 6.   Cena startovného se u hlavní kategorie v průběhu roku mění a to následovně: 

JEDNOTLIVCI
do 31. 3. 2023 – 700 Kč/os; 
od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023 – 800 Kč/os; 
od 1. 6. 2023 – 900 Kč/os; 

DVOJICE
do 31. 3. 2023 – 650 Kč/os; 
od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023 – 750 Kč/os; 
od 1. 6. 2023 – 850 Kč/os; 

Dětský závod: 100 Kč/os;

 7.  Startovné je placeno bezhotovostně dle instrukcí uvedených v e-mailu, jenž závodníci obdrží 
po registraci do závodu. 

 8.  Platbu za registraci / dárkový poukaz je potřeba uhradit nejpozději do 14 dnů, jinak může dojít 
k jejich vyřazení.

 9.  Platnost všech dárkových poukazů na závod MajDay je do 6. 8. 2023.

10.  Pořadatel si vyhrazuje právo uspořádat kdykoli v průběhu roku jednorázové akce s nabídkou 
sníženého startovného v porovnání s aktuální cenou.
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11.  Ke startovnému je možné dokoupit doplňkový produkt – funkční tričko Craft; Nabídka platí 
pouze do 12. 7. 2023, poté již na dotaz e-mailem pořadatelům. 

11.  Tričko Craft je možné dokoupit kdykoliv během registrací, nejpozději však 12. 7. 2023, na stránce 
registrace.majday.cz/zavodni-tricka-majday/ 

12.  Prodej závodních triček bude spuštěn později během roku. O zahájení prodeje budou již přihlá-
šení závodníci informování e-mailem.

13.  Každý závodník získává zaplacením startovného automaticky také volný vstup na Festival po-
hybu a večerní koncerty.

14.  Zaplacené startovné se v případě neúčasti nevrací. Je však možné jej v dostatečné předstihu 
převést na jiný tým/jednotlivce.

15.  V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit 
start, se startovné nevrací.

16.  Maximální počet závodníků je stanovený na 800 (tým je počítán jako 2 závodníci), avšak po-
řadatel si vyhrazuje právo registraci upravit či uzavřít, pokud si to bude vyžadovat aktuální 
situace;

ZMĚNY V REGISTRACÍCH

 1.  Všechny registrované týmy, které mají uhrazeno startovné, mohou provádět změny v registraci 
týmu a to prostřednictvím e-mailu: registrace@majday.cz.

 2.  Změny v registraci lze provádět do 11. 8. 2023 do 20 hodin. Je však možné, že některé změny již 
nebudou být moci provedeny (např. budou hotová startovní čísla apod.);

 3.  Na místě, v den závodu, bude za změnu účtován poplatek 100 Kč. Pořadatel si vyhrazuje právo 
na změnu;
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