TOŠOVICKÝ MASAKR – INSTRUKCE
GEROY 2022

Datum konání: sobota 16. dubna 2022
Centrum závodu: HEI Park Tošovice
Parkování: zdarma, v areálu HEI Park Tošovice
Prezentace: sobota 16.4.2022 10:00 – 11:00 hod
Organizace prezentace sobota:
• Prezentace závodu se nachází přímo pod sjezdovkou
• Každý závodník je povinen si vyzvednout oproti OP a podpisu prezentační
balíček, který obsahuje závodní čip.
• REVERZ (Prohlášení o právní odpovědnosti) je každý závodník povinen odevzdat při
prezentaci. Zároveň bude označen startovním číslem (= číslo čipu) fixem na tvář
nebo paži. REVERZ je k dispozici na webu www.geroy.cz
Prosíme vytisknout, přečíst, podepsat doma a donést s sebou na prezentaci.
• Přihlášky do závodu na místě jsou možné a bez poplatku.
• Změny, v již zaplacených registracích jsou na místě možné za 50,- Kč.
• Prosíme o včasný dojezd a časovou rezervu!!!!!

Před závodem:
Startovní listiny: na webové stránce závodu, vyvěšeny budou také v centru závodu.
Start GEROYe je intervalový.
Start dospělí: 00 = 11:00 hod
intervalový start po 30 s
Organizace startu:
• Startovní koridor je 3-minutový tj. závodník je povinen být min. 3 minuty před svým
startem na místě, lépe 5 minut.
• POZOR: na startovní čáře bude umístěna velká časomíra, která zobrazuje reálný čas
závodu, do koridoru je nutné vstoupit 3 minuty před běžícím časem na hodinách.

Časomíra:
• Elektronické měření čipovou technologií pro všechny.
• Měřící čip obdrží závodník při prezentaci ve svém balíčku, čip je vratný, záloha se
nevybírá. Věříme vám.
• Závodník je povinen připevnit si čip na kotník nohy nebo zápěstí ruky.
• Po doběhu se měřící čip odevzdává přímo v cíli závodu.

Trať GEROY – Tošovický masakr:
• Terénní závod o délce cca 1200m. 6+ překážkami přírodního i umělého charakteru.
• Trať bude vyznačena fáborky a vodícími GEROY páskami.
• Závodník je povinen překonat všechny překážky na trati. Proto jste tady!
• Překážky jsou bez trestu – ty musí překonat každý.
• Upozorňujeme, že neuposlechnutí příkazu komisaře či jiného pořadatele
závodu nebo záměrné vyhýbání se překážkám, vede k okamžité diskvalifikaci!!!
• Závodníci si nesmí na trati vzájemně pomáhat. Nesmí ani přijmout pomoc nikoho
cizího mimo závod (divák, kamarád atd…)
• DOPORUČENÍ: krytí dolních i horních končetin, rukavice.

Cíl:
• závodník ukončí závod průběhem cílového prostoru. Ihned po doběhu odevzdá čip
pořadateli. Čip je povinen odevzdat i závodník, který z jakéhokoliv důvodu závod
nedokončí!!!
• Každý dospělý závodník si na poslední překážce před cílem vyzvedne medaili
GEROY 2022 (nic není jen tak)
Výsledky: budou k dispozici on-line. Průběžně výsledky nevyvěšujeme, šetříme naše lesy.
Konečné výsledku budou zveřejněny na webu závodu.
Protesty a připomínky: za připomínky děkujeme, prosím neprotestujte. Projevit se
můžete na mailové adrese pořadatele info@geroy.cz.
Vyhlášení výsledků: po doběhnutí posledního závodníka
• Budou vyhlášena 1. - 3. místo v každé kategorii.
• Přehled kategorií: jednotlivci Muži, Ženy - do 40 let a nad 40 let.

Občerstvení:
• v cíli: voda, ovoce, sladkosti
Mytí: jezírko vedlo koupaliště HEI park.
Stravování: pouze restaurace HEI Park.
• pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky nemoci nebo jste
byli nedávno v kontaktu s nemocnými, kteří by mohli mít Covid, závodu se
neúčastněte.
• Děkujeme za ohleduplnost k ostatním.
Limit je jen slovo!
UŽIJTE SI TO!
Děkujeme všem partnerům a dobrovolníkům, bez vás by to nešlo.

