„9 klincov“ symbolické nosičské preteky

TRI SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
1. TÍM: Nosenie zraneného: 5-členný tím (štyria nosiči a jeden zranený, od 15 rokov)
(bodovanie podľa váhy neseného + čas)
2. NOSIČ: Prenášanie záťaže: ženy 6 kg, muži 14 kg, deti 2 kg
3. TURISTA: Vedomostná súťaž pre turistov: dospelí, deti (vekovo neobmedzená)

 Súťaž je určená pre verejnosť, nie pre profesionálnych športovcov.
 Do súťaže sa možno prihlásiť vyplnením formulára na adrese: www.oz-sapio.eu – v časti o čo
neprídete.
 Najneskôr do 23.7.2021. Registrácia ja podmienkou účasti v súťaži. Registrácia na mieste je
25.7.2021 od 9:00 – 10:00
 Ako súťažný tím sa môže prihlásiť tím kamarátov, spolužiakov, kolegov, ... v rozličnom veku.

VYBAVENIE
NOSIČI si so sebou prinesú ruksak, do ktorého bude možné umiestniť prenášanú záťaž. Odporúčaný
objem je 25 - 30 litrov u žien, 40 – 50 litrov u mužov. Súťažiace tímy budú mať k dispozícii nosítka.

POČET SÚŤAŽIACICH
Počet súťažiacich je z kapacitných a organizačných dôvodov obmedzený.
V prvej kategórii - 5 súťažných tímov, v druhej kategórii 10 mužov a 10 žien, v tretej kategórii 30
súťažiacich. V súťažnej kategórii TURISTA, môže súťažiaceho (dieťa) sprevádzať doprovod (rodičia,
starý rodičia).

ZABEZPEČENÉ ZO STRANY ORGANIZÁTORA
Pre všetkých súťažiach je zabezpečený pitný režim a po vyhlásení výsledkov občerstvenie v podobe
sendvičov a ovocia.
Pre víťazov súťaže je pripravená odmena. V treťom ročníku je účasť súťažiacich spoplatnenáná.
Štartovné je 1€.

Všetci účastníci súťaže sú si vedomí svojej fyzickej kondície a zúčastňujú sa jej na vlastnú
zodpovednosť.

RÁMCOVÝ PROGRAM SÚŤAŽE
9:00 registrácia súťažiacich, označenia súťažiacich, objasnenie pravidiel a rizík
9:30 prvé štarty prihlásených
9:30 štart turistov priebežne
10:00 presun zranených na určené miesto
10:15 štart prvého súťažného tímu (v 15 minútových rozostupoch postupne odštartujú všetky
ostatné tímy) posledný tím štartuje o 11:30
štart nosičov je vždy 5 min. pred štartom tímov
11:00 ukončenie pretekov, občerstvenie
11:30 kultúrny program (vystúpenie FS JALINKA), občerstvenie
12:00 vyhlásenie výsledkov
14:00 kultúrny program jamovačka

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE V NOSENÍ ZRANENÉHO „9 klincov“
SPÔSOB HODNOTENIA
V kategórii TÍM a NOSIČ je rozhodujúci čas, za ktorý dokáže súťažiaci alebo tím bezpečne dôjsť do
cieľa. V súťaži tímov je dôležitá aj bezpečnosť pri prenášaní zraneného. Pri každom ohrození
„zraneného“ sú súťažnému tímu udelené trestné body. V každej kategórii budú udelené tri ocenenia
pre prvých troch najrýchlejších účastníkov/tímy.
V súťažnej kategórii TURISTA, je rozhodujúce bodové ohodnotenie, ktoré súťažiaci získa. Súťažiaci
v kategórii TURISTA musí dôjsť do cieľa v časovom limite 1 hodiny od štartu, najneskôr o 11:30.
Súťažiaci v kategórii TURISTA sa zúčastňuje vedomostného a pamäťového kvízu. Za každú správnu
odpoveď vo vedomostnom teste mu je pridelený bod. Za každý správny „kód“ v pamäťovom teste
získava taktiež bod. Súťažiaci si nesmú pri jednotlivých otázkach navzájom radiť a pomáhať. V prípade,
že je súťažiacim dieťa s doprovodom, nemôže sa doprovod podieľať na riešení súťažného kvízu
a pomáhať s pamäťovým testom.

Výhercovia súťaže vo všetkých troch kategóriách získavajú prednostné právo štartovať v nasledujúcom
ročníku súťaže a tým aj možnosť obhájiť svoje víťazstvo v nasledujúcich rokoch. Výhercovia na prvých
miestach získavajú vecné ceny a putovnú cenu víťaza kategórie. Víťazi na druhom a treťom mieste
získajú upomienkové predmety.
ŠTART
1. Súťažné tímy vyrážajú v 15 minútových intervaloch. 5 minút pred štartom súťažného tímu
vyrážajú nosiči v oboch kategóriách. Každý tím vyráža samostatne. Nosiči max. po štyroch v jednej
kategórii.
2. Časy štartov sa môžu posunúť v závislosti od disciplíny, počasia, počtu prihlásených pretekárov
v rámci jedného štartu a nepredvídateľných okolností na trase.
3. Pre účasť v súťaži nie je stanovené žiadne výkonnostné kritérium na pretekára, ani nosiča. Nosič
musí byť schopný posúdiť svoj zdravotný stav a schopnosti pre účasť v súťaži.
REGISTRÁCIA
Všetci pretekári sú povinní uvádzať v registračnom formulári úplné a pravdivé údaje. Údaje slúžia len
pre účely prehľadu o osobách zapojených do súťaže a pohybe na trase.
1. Namiesto zaregistrovaného člena tímu môže nastúpiť náhradník, ktorý sa zaregistruje najneskôr
v deň konania súťaže pred ukončením registrácie (t. j. do 10:00 hod.). Tím môže zaregistrovať jedna
osoba – líder tímu alebo sa môže každý účastník registrovať samostatne, s uvedením názvu tímu.
Líder tímu nemôže byť po registrácii nahradený inou osobou. S výnimkou závažných zdravotných
problémov.
2. Líder nesmie uvádzať v registračnom formulári členov svojho tímu rovnaký e-mail a telefónne číslo.
Každý člen tímu musí mať v registračnom formulári uvedený svoj vlastný email a telefónne číslo.
3. Ak bol člen niektorého z tímov nahradený náhradníkom, môže sa tento člen zaregistrovať ako
samostatný nosič v kategórii mužov alebo žien. Členovia súťažných tímov nesmú zároveň pretekať ako
nosiči. Členovia tímov aj nosiči môžu súťažiť v kategórii turista, ak sa zaregistrovali do 11:00 a stihli sa
vrátiť 5 min. pred štartom posledného tímu.
4. Registrácia je povinná pre účastníkov všetkých troch kategórií. Registrácia sa uskutočňuje v prvej
fáze elektronicky – vyplnením registračného formulára, v druhej fáze prezentáciou na mieste
podujatia a pridelením súťažného čísla. Súťažiacemu v kategórii TURISTA postačuje fyzická registrácia
na mieste konania súťaže - prezenčnou formou, najneskôr však do 11:00.
5. Ako „zranený“ v súťažnej kategórii TÍM sa môže prihlásiť aj zdravotne handicapovaný súťažiaci,
ktorého handicap mu nebráni v plnení úloh tohto člena tímu. Účasť zdravotne handicapovaného člena
tímu je potrebné ohlásiť pri registrácii a konzultovať jeho prepravu na miesto určenia
s organizátorom.
PREKÁŽKY

Na trase nie sú umiestnené umelé prekážky, iba terénne prírodné nerovnosti: kmene, kamene, skaly,
korene a konáre. V určitých úsekoch je potrebné venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti = pohyb na
skalách. Bezpečnosť je na prvom mieste!
TRASA
Trasa nie je rovnaká pre všetky tri súťažné kategórie. Aby nedochádzalo ku kolíziám, je faborkami
vytýčená špeciálna zostupová trasa. Každá kategória bude pred štartom poučená o značení svojej
trasy a o postupe v prípade, že z trasy zíde a ocitne sa v lese bez značenia.
ĎALŠIE PRAVIDLÁ
 Za porušenie bezpečnosti pri nosení bude tímu alebo nosičovi udelená trestná minúta. Porušenie
bezpečnosti môže nahlásiť nestranný pozorovateľ, iný súťažiaci, zdravotník, osoby zabezpečujúce
prípravu a priebeh súťaže.
 Ak sa na trase pohybujú nesúťažiaci turisti, môžu sa taktiež zúčastniť kvízu, avšak ich odpovede
nebudú ohodnotené a ocenené.
 Pamäťový test – Súťažiaci si musí zapamätať kód, ktorý prináleží k jeho štartovnému číslu. Nesmie
odfotiť kód, alebo nesmie zapísať kód na ruku, či na inú pomôcku. Takéto chovanie sa považuje za
nešportové správanie a súťažiaci bude diskvalifikovaný.
 Prijatie alebo poskytnutie pomoci zo strany iného tímu alebo iného nosiča musí byť po príchode
do cieľa oznámené rozhodcovi. Ten po zohľadnení okolností môže udeliť trestné minúty. Súťažiaci
si môžu na trase navzájom pomáhať v zmysle FAIR-PLAY.
 Súťažiaci si môžu pred štartom vyskúšať nesenie zraneného na vyhradenom mieste a trase (max.
2 pokusy).
 Pomalší súťažiaci musia umožniť rýchlejším predbiehať. Zámerné bránenie rýchlejším bežcom v
predbiehaní na akomkoľvek úseku trate bude klasifikované ako „Nešportové správanie”.
 V kategórii tímov musia všetci členovia tímu doraziť do cieľa, aby bolo možné zastaviť časomieru.
Počas celého prenosu zraneného nesmie „zranený“ zostupovať z nosidiel, ani sa končatinami
dotýkať zeme. Počas nosenia nemôže dôjsť k výmene zraneného s ďalším členom tímu.
DISKVALIFIKÁCIA
Podvádzanie týmto spôsobom má za následok okamžitú diskvalifikáciu:
-

Nedodržanie trasy (súťažiaci, ktorý omylom zišiel z trasy sa môže vrátiť späť v mieste, kde
zišiel z trasy a pokračovať v súťaži ďalej)

-

Úmyselná zmena značenia trasy

-

Úmyselné znečistenie trasy

-

Ak NOSIČI nenesú bremeno v stanovenom rozsahu alebo znížia hmotnosť bremena počas
prenosu

-

Dorazenie do cieľa po ukončení súťaže = po časovom limite 12:00

-

Nešportové správanie

BEZPEČNOSŤ
Súťažiaci, pokiaľ je svedkom nehody a zranenia, ktoré si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc,
nemôže pokračovať ďalej, kým sa nedostaví k takému prípadu niekto z organizátorov. Neposkytnutie
pomoci súťažiacemu v núdzi, ktorý potrebuje takúto neodkladnú zdravotnícku pomoc bude
považované za “Nešportové správanie.” Od každého súťažiaceho sa očakáva, že bude používať svoj
najlepší úsudok v ohľade na závažnosť zranenia a rozhodne sa zostať na pomoc osobe, alebo ľuďom v
ťažkostiach a núdzi, alebo zabehne na najbližšie stanovište organizátora/zdravotníkov po pomoc.
Súťažiaci musí chápať, že svojím rozhodnutím v prospech iného zraneného riskuje ohrozenie svojho
časového výsledku. Súťažiaci berie na vedomie, že v takom prípade je možná, ale nie je zaručená
dodatočná časová kompenzácia straty, ktorú poskytnutím pomoci nadobudol.
NEPRIAZNIVÉ POČASIE A INÉ OKOLNOSTI
V prípade veľmi nepriaznivého počasia, alebo iných prírodných katastrof, či z iných organizačných
alebo technických dôvodov si organizátor súťaže OZ SAPIO vyhradzuje právo zmeniť časť alebo celý
úsek trate, alebo pozastaviť či zrušiť celú súťaž v mene zachovania zdravia a bezpečnosti súťažiacich,
organizátorov a divákov. Pokiaľ budú súťažiaci požiadaní prerušiť alebo ukončiť činnosť z hore
uvedených dôvodov, musia tak učiniť okamžite.

