
Pozvánka a propozice na akci „9. Šumavský železný muž a žena 2019“ 

Termín: sobota 8. 6. 2019 (neveřejná akce) 

PLAVÁNÍ   KOLO    BĚH  
I.    Železný muž     1,5 km   75 km   10 km 

II.  Železný muž II a Železná žena   1,0 km   50 km     7 km   

III. Štafeta                 1,0 km             50 km     7 km   

  

I. -trasa KOLO: Strakonice, Čestice, Vacov, Javorník (kontrolní stanoviště), Stachy, Nové Hutě (kontrolní stanoviště),   

-Borová Lada, Kvilda, Rozcestí, Nové Hutě 

-trasa BĚH: Nové Hutě a okolí  

-trasa KOLO: Strakonice, Čestice, Vacov, Javorník (kontrolní stanoviště), Stachy, Nové Hutě (kontrolní stanoviště)  

II. -trasa BĚH: Nové Hutě a okolí  

III. -účastní se minimálně 1 žena a maximální počet účastníků ve štafetě jsou 3 osoby. Každé disciplíny se smí účastnit pouze jeden závodník.  

 

Tratě budou vyznačeny. Muži, kteří se necítí na kategorii I., mohou startovat v kategorii II (železný muž II).  

„ŽELEZŇÁČEK 2019“ – po velmi zdařilých předešlých ročnících se letos uskuteční již 6. ročník soutěže pro děti ve věku od 2 do 11 let a to i 

tentokrát pod patronátem jednoho ze zkušených vedoucích. Nejpozději do 30. 4. 2019 prosím na adresu zeleznak2019@seznam.cz  nahlaste věk a 

jména závodníků tak, aby se dle jejich počtu a věkového složení přizpůsobil typ a délka disciplín. Vše podle hesla „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“ aneb 

„NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, HLAVNĚ KDYŽ MAJÍ RODIČE KLID!“ 

Také i letos žádáme rodiče všech nahlášených dětí, aby za každou rodinu zároveň nominovali alespoň jednoho dobrovolníka na pomoc při zajištění 

bezpečnosti dětí na trati, který bude vedoucímu dětského závodu k dispozici během celého průběhu zápolení.  

Dále prosíme o pomoc další dobrovolníky, kteří nebudou závodit, při zajištění celé akce dospělých – například měření času, obsluha stanoviště 

s občerstvením pro závodníky atd.  

PŘIHLÁŠENÍ: do 31. 3. 2019 přednostně z potravinářského oboru, následně dle volné kapacity do 30. 4. 2019 ostatní e-mailem na 

zeleznak2019@seznam.cz    

STARTOVNÉ: výše startovného je 450,- Kč pro dospělé, štafeta 900,- Kč (za 3 dospělé) a 200,- Kč pro děti.  

PLATBA STARTOVNÉHO: platbu za závod provést prosím výhradně předem a to převodem na účet č. 170204655/0300 (!!! pozor, letos 

nové číslo účtu !!!), variabilní symbol 20190608. Do zprávy pro příjemce uvést e-mailovou adresu odesílatele platby. Z této e-mailové adresy 

prosíme zároveň poslat přihlášku na adresu zeleznak2019@seznam.cz, kde uvedete jméno a příjmení závodníka, rok narození, zvolenou délka trasy: 

Muž/Žena/Dítě/Štafeta. Pokud platíte za více závodníků najednou, uveďte prosím kompletní seznam závodníků se všemi informacemi. Do e-mailu 

s přihláškou rovněž prosím uvést jméno dobrovolníka, se kterým můžeme počítat při zajištění závodu, viz výše.  

Celá akce je ryze soukromou a dobrovolnou akcí a zúčastnit se jí mohou pouze osoby pozvané organizátory. Podmínkou účasti je zaplacení 

startovného, zaslání přihlášky a podepsání přiloženého prohlášení na str. 3 (odevzdat nejpozději v den závodu nebo zaslat naskenovanou kopii 

předem spolu s přihláškou). U dětí (osob mladších 18 let) je nutný podpis zákonného zástupce.  

Jelikož je počet dospělých závodníků limitován kapacitou plaveckého bazénu, prosíme potvrdit anebo odmítnout svojí účast nejpozději do 30. 4. 2019, 

aby bylo možné účast včas nabídnout dalším zájemcům – samozřejmě pravidelní účastníci alespoň dvou minulých ročníků mají přednost.   

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ:  

 Penzion Tetřívek, Nové Hutě, www.hotelpila.cz, kontakt: mkristan@hotelpila.cz; tel. 775 336 392 

Prosíme o rezervaci nejpozději do 30. 4. 2019. V případě, že již bude obsazeno, Vám Michal poradí penziony v okolí.  

DOPRAVA: osob na místo startu vlastní, doprava kol k bazénu ve Strakonicích od penzionu Tetřívek bude zajištěna autem s vlekem nebo dodávkou.  

PROGRAM: 

Pátek    07.06.     Pro účastníky, kteří přijedou již v pátek, večerní posezení a guláš zdarma v Penzionu Tetřívek.  

Sobota  08.06.  6:45-7:15  Nakládka kol u penzionu Tetřívek (pro zájemce odvozu kol k bazénu) 

8:00  Sraz u plaveckého bazénu ve Strakonicích – zahájení  

  8:30  Start v bazénu Strakonice – I. kat. v 8:30, II. kat. a štafety start v 9:15 

  12:00-16:00 Cíl všech kategorií – od 13 hod občerstvení zdarma od sponzorů (polévka, grilované maso, pivo) 

  Cca 16:00  Vyhlášení výsledků – předávání pohárů, medailí a darů od sponzorů  

 

DOTAZY A KONZULTACE:  

E. Koranda  tel. 602 646 611  T. Kutzendofer  tel. 602 359 641   

M. Křišťan tel. 775 336 392  J. Beran   tel. 724 084 888  J. Šeketa  tel. 721 850 324 

 

KVARTETO ŽELEZŇÁKA:  

1) Zúčastnit se  

2) Nedostat infarkt  

3) Brát akci jako zábavu a příjemně strávený den 

4) Pogratulovat všem výhercům a přát jim výhru 
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HRDÍ SPONZOŘI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Prohlášení účastník neveřejné sportovní akce Šumavský železný muž a žena 2019 

konané dne 8. 6. 2019 v Nových Hutích 

Účastník akce: Jméno a příjmení: …………………………………….………., datum narození ………………………………. 

Zákonný zástupce účastníka do 18 let:   Jméno a příjmení:............................................................, datum narození………….……… 

1. Účastník bere na vědomí, že sportovní akce je neveřejnou akcí, v rámci setkání uzavřeného okruhu osob z řad kamarádů a 

obchodních partnerů, a případně jimi pozvaných osob. Na účast na akci není právní nárok, organizátor akce má právo rozhodnout, 

zda připustí či nepřipustí k účasti na akci konkrétní osobu. 

2. Účastník se seznámil s charakterem akce, zejména s umístěním tratě, s její délkou, průběhem v terénu, charakterem terénu, s druhem 

jednotlivých sportovních disciplín, které bude účastník absolvovat v rámci akce.  

3. Účastník startuje na akci na vlastní riziko a nebezpečí. 

4. Účastníkovi je známo, že akce je extrémně náročná na fyzickou kondici a zdravotní stav účastníka, a na sportovní výstroj a vybavení, 

a to zejména z důvodu náročných klimatických podmínek (akce je pořádána v zimě, lze předpokládat teploty pod 0 st. C, sníh, vítr), 

náročných podmínek v terénu (členitý, kopcovitý terén, bláto, kluzký terén, námraza na cestách apod.). 

5. Vzhledem k bodu 3. prohlašuje účastník, že je zdravotně způsobilý účasti na takové akci, a že bere na vědomí, že organizátoři akce 

doporučují každému z účastníků konzultovat vhodnost účasti na akci se svými lékaři, nebo podstoupit preventivní lékařské vyšetření 

k ověření zdravotní způsobilosti k účasti na akci, a že rozhodnutí účastnit se akce učinil účastník po pečlivém zvážení svého 

zdravotního stavu a fyzické kondice pro absolvování takové akce. 

6. Vzhledem k bodu 3. prohlašuje účastník, že bere na vědomí, že extrémně náročným podmínkám musí přizpůsobit svoji sportovní 

výstroj, včetně užití vhodných ochranných prostředků (přilba, rukavice, brýle, chrániče částí těla apod.), a sportovní vybavení, 

konkrétně jízdní kolo, musí mít v řádném technickém stavu. 

7. Účastník bere na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že akce se až na výjimky účastní osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné, 

odpovídá každý z účastníků za to, že je zdravotně způsobilý akci absolvovat, a že je pro její absolvování řádně vybaven a vystrojen, a 

že organizátoři akce nejsou povinni tyto skutečnosti zkoumat a posuzovat, a nelze na ně přenášet odpovědnost za rozhodnutí 

účastníka, zda je po stránce zdravotní i po stránce svého sportovního vybavení a výstroje, schopen se akce účastnit a absolvovat ji. 

Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí na závodu. 

8. S ohledem na věk a svéprávnost účastníků akce nese každý účastník akce odpovědnost za to, že před sportovní akcí ani v jejím 

průběhu nebude požívat alkoholické nápoje; organizátor není povinen tuto skutečnost ověřovat. 

9. Organizátor akce není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce, který bude jednat v rozporu s výše 

uvedeným. 

10. Usoudí-li rodiče osob mladších 18 let, že jejich děti jsou fyzicky a zdravotně způsobilé absolvovat akci, mohou se na zodpovědnost 

rodičů zúčastnit akce i osoby mladší 18 let. V takovém případě podepisuje toto prohlášení alespoň jeden z rodičů osoby mladší 18 

let, který podpisem na tomto prohlášení potvrzuje, že ve vztahu k svému dítěti bere na vědomí všechny skutečnosti, uvedené v tomto 

prohlášení, a odpovědnost za dodržení v něm uvedených povinností a doporučení účastníkem mladším 18 let, zejména, ale nejenom, 

za zdravotní způsobilost dítěte, případnou konzultaci schopnosti a vhodnosti absolvování akce s lékařem, za vhodnou výstroj a 

vybavení dítěte, řádné užívání ochranných prostředků, zejména při jízdě na jízdním kole, za technický stav jízdního kola, za 

přiměřenou znalost pravidel silničního provozu a chování na pozemních komunikacích, pro případ, že by část akce vedla po veřejně 

přístupné pozemní komunikaci s dopravním provozem, za seznámení dítěte s umístěním tratě, s její délkou, průběhem v terénu, 

charakterem terénu, s druhem jednotlivých sportovních disciplín. 

11. Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na 

sportovní akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese organizátor akce žádnou 

odpovědnost. 

 

 

V …………….…… dne …………………..       

 

     ………………….…..…………..  ………………………..………….. 

     podpis účastníka     podpis zákonného zástupce (rodiče) 

          účastníka mladšího18 let 


