
Soutěžní podmínky Mistrovství České republiky v OCR (dále už jen "MČR OCR") 

1) Soutěžní podmínky upravující právní vztah mezi soutěžícím – účastníkem běžeckého překážkového závodu MČR OCR a pořadatelem výše 

zmíněné sportovní akce Česká asociace překážkových sportů, z.s.se sídlem Barrandova 570/29, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 

08719489 (dále jen jako „Organizátor“)  

2) Svým souhlasem bere soutěžící zcela a jednoznačně na vědomí, že jeho účast na MČR OCR je zcela dobrovolná a účastní se ho po 

předchozím uvážení a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Soutěžící je tak tímto plně seznámen se skutečností, že pořadatel akce v daném 

případě vystupuje pouze jako organizátor, z jehož strany se jedná pouze o organizační uspořádání závodu v tom smyslu, že veškerá účast 

soutěžícího je dobrovolná, iniciovaná na vlastní riziko a nebezpečí, jako by se soutěžící veškerých úkonů a celkového charakteru závodu 

účastnil sám, bez jakékoliv, byť i jen částečné účasti či nápomoci organizátora MČR OCR. 

3) Soutěžící bere plně na vědomí, že MČR OCR je náročný běžecký závod vyžadující plnou fyzickou a taktéž psychickou zdatnost a výdrž, 

neboť se jedná o náročný vytrvalostní běh v těžkém přírodním terénu ztíženém přírodními i uměle vytvořenými překážkami, jehož 

charakter se může vlivem povětrnostních podmínek nepředvídatelně měnit. 

4) Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a přes veškeré technické zabezpečení, pravidla závodu a disciplínu závodníků, které mohou 

snížit riziko úrazu či smrti, je soutěžící srozuměn se skutečností, že v rámci jeho účasti může dojít k nebezpečí vážného zranění či tělesného 

poškození s následkem smrti, resp. k dalším jiným vážným zdravotním následkům v podobě tonutí, utonutí, podvrknutí či vykloubení 

končetin, k přetržení vazů, natažení, zlomeninám, pádu z výšky či jakémukoliv dalšímu fyzickému vyčerpání nebo poškození těla, srdečnímu 

infarktu, bodnutí hmyzu, kousnutí zvířat a potenciálnímu trvalému ochrnutí. Soutěžící by měl tak v rámci těchto okolností předem zvážit 

svoji vlastní fyzickou a psychickou zdatnost, neboť organizátor soutěžícímu, který není nikterak sportovně zdatný či není ve vynikajícím 

zdravotním stavu, účast nedoporučuje. Soutěžící bere na vědomí i riziko při překonávání jednotlivých překážek na trati, které se mohou za 

nepředvídatelných okolností uvolnit či povolit, následkem čehož může dojít ke vzniku vážné újmy na zdraví, resp. smrti, čeho si je soutěžící 

plně vědom a na znak souhlasu s těmito riziky podepisuje toto prohlášení. Soutěžící souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i 

kdyby nastaly v důsledku nedbalosti organizátora, a současně se zavazuje dodržovat instrukce a řídit se všemi pokyny organizátora a osob 

jím pověřených.  

5) Každý soutěžící je povinen dodržovat veškeré organizační a technické zabezpečení, dbát pokynů a instrukcí organizátora, dodržovat 

osobní disciplínu a zásady obecné sportovní morálky a bezpečnosti za účelem předcházení rizik vedoucích k poranění či ohrožení zdraví a 

života jak vlastního, tak ostatních soutěžících a diváků podél trati. V případě porušení jakýchkoliv podmínek specifikovaných tímto 

prohlášením může být následně soutěžící ze závodu diskvalifikován bez nároku na jakékoliv náhrady a satisfakce. Soutěžící se tímto 

ustanovením výslovně vzdává jakýchkoliv nároků na náhradu škody, nemajetkové újmy, náhrady ušlého zisku či jiných akcesorických nároků 

vzniklých v rámci jeho účasti na MČR OCR. 

6) Soutěžící prohlašuje, že pokud zaznamená nějaké riziko, neobvyklou situaci nebo nebezpečí, tak v rámci předcházení jakékoliv újmy, 

rizika nebo zranění osobně vynaloží veškeré možné úsilí na to, aby soutěž mohla probíhat nerušeně dále, a upozorní organizátora akce či 

osobu jím pověřenou na jakékoliv zjištěné nedostatky a nebezpečí, které mohou ohrozit závod nebo zdraví jiných účastníků. 

7) Soutěžící dává výslovný souhlas s přijetím poskytnuté první pomoci a případného neodkladného lékařského zákroku či ošetření, včetně 

hospitalizace, pokud dojde ke zranění nebo poranění v rámci akce, a souhlasí s poskytnutím svých osobních zdravotních informací 

ošetřujícím osobám. 

8) Svým souhlasem bere soutěžící na vědomí, že na trase závodu budou organizátorem umístěny různé umělé překážky za účelem naplnění 

podstaty závodu. Některé překážky mohou být soutěžícímu neznámé, a proto je povinen dbát pokynů organizátora, rozhodčího nebo 

pověřené osoby při jejich zdolávání v rámci dodržení pravidel a zachování bezpečnosti své i ostatních soutěžících. V případě porušení 

tohoto ustanovení může být soutěžící s okamžitou platností ze závodu vyloučen bez nároku na náhrady specifikované v bodu 5. Soutěžící je 

dále povinen vyvarovat se jakéhokoli, poškozování trati, překážek či jiného vybavení organizátora pod sankcí plné náhrady způsobené 

škody. Organizátor závodu je oprávněn kdykoliv předmětné soutěžní podmínky až do okamžiku dne konání závodu měnit, doplňovat či 

jakkoliv jinak upravovat a specifikovat. 

9) Svým podpisem soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel závodu je dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen ,,autorský 

zákon,,) oprávněn pořízené obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu následně užít dle ustanovení § 12, § 13 

rozmnožovat, § 14 rozšiřovat, § 15 pronajímat, § 16 půjčovat, § 17 vystavovat a dále dle ustanovení § 18 - § 20 sdělovat veřejnosti 

prostřednictvím internetové sítě a v tištěných reklamních nabídkách či jiných tiskovinách, to vše dle zákonné dikce autorského zákona. 

Organizátor je na základě tohoto ustanovení oprávněn takto vytvořené záznamy užívat pro své komerční, obchodní a marketingové účely a 

realizace svého podnikatelského záměru. Účastník se podpisem této smlouvy výslovně vzdává veškerých majetkových nároků týkajících se 

takto vytvořených obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů, a to především nároků na jakékoliv finanční vyrovnání či 

případné kompenzace vyplývajících z takto pořízených záznamů vzniklých na MČR OCR. Všechny osobní údaje, obrazové, zvukově 

audiovizuální a obdobné záznamy v rámci MČR OCR mohou být dále zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi 

organizátora či správce nebo zpracovatele, se kterým uzavře příslušnou (licenční) smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání 

obchodních sdělení pro propagační a jiné marketingové a obchodní účely. Soutěžící tímto vyjadřuje výslovný souhlas s těmito ustanoveními 

a uděluje organizátorovi výhradní, přenosný, sublicencovaný, bezplatný, celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu využívání 

audiovizuálních, zvukových, obrazových a podobných záznamů ze závodu, na kterých je zachycena osoba soutěžícího či jeho podobizna 

nebo jakékoliv jiné vyobrazení. Soutěžící není oprávněn v souvislosti se závodem požadovat a organizátor není nikterak povinen účastníkovi 

nahrazovat jakoukoliv náhradu nákladů či škod, které by mohly v důsledku poskytování shora citovaných záznamů soutěžícímu vzniknout. 

Účast na závodu je tak zcela bez nároku na jakékoliv finanční či jiné kompenzace. Svým podpisem na tomto dokumentu se soutěžící 

výslovně vzdává podání jakýchkoliv žalob nebo vymáhání škod vůči organizátorovi či dalším osobám podílejícím se na akci, jako jsou 

sponzoři, promotéři a jejich zástupci, fotografové a další, v souvislosti s využitím autorských práv uvedenými osobami. 

10) Soutěžící uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů organizátorovi, a to za účelem vyhodnocení závodu a 

zasílání informačních sdělení organizátorem, to vše na dobu neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou 

uveřejnění jména, příjmení, roku narození či místa bydliště ve startovní a výsledkové listině. Soutěžící si je vědom toho, že má právo 

přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli 

bezplatně písemně odvolat. Souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje případně předány třetím osobám spolupracujícím s organizátorem 



např. v souvislosti s registracemi, časomírou či poskytnutí zdravotní péče v rámci závodu. Organizátor se zavazuje, že získané osobní údaje v 

souladu s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů bude chránit před jejich náhodným, jakož i nezákonným poškozením a 

zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jinými nedovolenými formami jejich 

zpracování. Organizátor se zavazuje v souladu s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o 

získaných osobních údajích. 

11) Soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským 

zákoníkem, využít bezplatně osobní údaje soutěžícího v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních 

materiálech organizátora, a to po dobu deseti let od ukončení závodu. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby bylo použito zejména jeho 

jméno a příjmení nebo místo bydliště pro komerční a marketingové účely pořadatele.  

12) Soutěžící bere na vědomí, že organizátor má právo změnit plánovaný harmonogram MČR OCR či jej zrušit bez náhrady z důvodu 

okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí, z bezpečnostních příčin, z nařízení oprávněných orgánů státní správy a samosprávy a 

dalších závažných důvodů (např. mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek – vichřice apod.), na jejichž vzniku organizátor nenese 

účast. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit soutěžícímu, a to bez možnosti vrácení startovného, které propadá ve 

prospěch organizátora bez možnosti požadovat v těchto případech náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením. 

Organizátor si těmito podmínkami vyhrazuje právo ze závodu vyřadit soutěžícího, který se bude v rámci závodu vyjadřovat vulgárně, 

agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude jakkoliv napadat dobré obchodní jméno organizátora MČR OCR a jeho obchodních 

partnerů, nebo jinak narušovat hladký a nerušený průběh závodu. 

13) COVID-19: Podpisem tohoto dokumentu bere soutěžící na vědomí, že on sám nebo nezletilá osoba, kterou svým podpisem 

zastupuje, mohou být vystaveni anebo nakaženi virem SARS-CoV-2 („nový korovavirus“), a to účastí anebo startem na závodech, a že 

toto vystavení nebo nakažení může mít za následek zranění, onemocnění, trvalé zdravotní postižení, anebo smrt. Soutěžící bere na 

vědomí, že riziko vystavení se novému koronaviru, anebo osobám s nemocí COVID-19 během závodu může vyplývat z jednání, 

opomenutí anebo jeho nedbalosti a rovněž i z nedbalosti jiných účastníků, anebo třetích osob, včetně organizátora. Vědomě a 

dobrovolně souhlasí s tím, že během své účasti na závodu bude dodržovat všechny potřebné a vyžadované postupy, předpisy a opatření 

související s bezpečností a zmírňováním rizik spojených s onemocněním COVID-19, sdělených ústně anebo písemně. Takováto opatření 

mohou zahrnovat časté mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků, dodržování bezpečného odstupu od ostatních účastníků 

(doporučeno 1,5m), zakrytí nosu a úst a další. Závodník bere na vědomí a souhlasím s tím, že on, anebo nezletilá osoba, kterou svým 

podpisem zastupuje, budou dodržovat tyto bezpečností a zmírňující opatření nejen ve svém vlastním zájmu, ale i v zájmu ostatních 

závodníků a organizátorů závodu. Dobrovolně přebírá riziko, že může být on, anebo nezletilá osoba, kterou svým podpisem zastupuje, 

vystaven novému koronaviru, anebo osobám s onemocněním COVID-19 v důsledku nedodržení těchto postupů, předpisů a opatření.  

Dále, bez ohledu na shora uvedené, závodník prohlašuje, že se nezúčastní závodu a ani nebude závodit, pokud je pozitivně testovaný na 

onemocnění COVID-19; vykazuje jakékoliv příznaky COVID-19; má hygienickou stanicí nařízenou karanténu anebo byl v blízkém 

kontaktu s osobou, o které je známé, že má onemocnění COVID-19 (anebo jakékoliv příznaky onemocnění). 

Závodník bere na vědomí, že organizátor má právo neumožnit mu vstup do zázemí závodu anebo mu neumožnit start v závodě 

v případě, že bude závodník, nebo nezletilá osoba, kterou svým podpisem zastupuje vykazovat známky respiračního onemocnění (kašel, 

zvýšená teplota, dýchací obtíže, rýma a další.) 

14)  Svým podpisem na tomto dokumentu a koupí vstupenky soutěžící potvrzuje, že je mu více než 18 let, netrpí žádnou jinou závažnou 

nemocí, neutrpěl žádný úraz a není postižený žádnou duševní nebo jinou chorobou či tělesnou vadou, která by mohla nějakým způsobem 

omezit jeho účast na MČR OCR. Zároveň se tímto podpisem vyjadřuje souhlas s registrací do ČAPS, z.s., i souhlas se stanovami spolku a se 

zpracováním osobních údajů na stránkách https://www.prekazkovysport.cz/stanovy-caps/ a https://www.prekazkovysport.cz/wp-

content/uploads/2020/01/GDPR.pdf 

Svým podpisem potvrzuje toto prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví, majetku a využívání autorských práv, řádně si jej 

přečetl, rozumí jeho částem a přijímá jej bez výhrad a nátlaku zcela svobodně. 

NEZLETILÝ: PRO MLADŠÍ 18 let JE VYŽADOVÁN PODPIS PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE, TJ. RODIČE NEBO PORUČNÍKA, který svým podpisem stvrzuje, 

že mu je srozumitelné riziko a všechny okolnosti týkající se účasti jmenovaného nezletilého na výše uvedené akci a zároveň tímto podpisem 

dává souhlas, aby se akce nezletilý zúčastnil s tím, že přebírá zodpovědnost za tento čin a všechny následky.  

 

Jméno a příjmení:....................................................................................................  

Datum narození:......................................................................................................  

V ……........................................……….. dne…………….…………………………..  

Podpis:......................................................................................................................  

(vlastnoruční podpis soutěžícího) 

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ SOUTĚŽÍCÍHO NA MČR OCR 

 Já, níže podepsaný(á) pan/paní ……...........…….........................................……..,  

datum narozeni: …….............………........................................................................,  

bytem ……………….........................................................................................…….,  

tímto jako zákonný zástupce mé(ho) dcery/syna …………...............…......................................................................….., 

narozen: ………............................................., bytem………...............................................................................…...........…..…,  

tj. soutěžícího běžeckého závodu - MČR OCR konaného ve dnech od …................................… do …............................… 

uděluji svůj plný s o u h l a s s účastí mé(ho) dcery/syna na shora uvedeném závodě. Dále tímto prohlašuji, že plně 

souhlasím s veškerými ustanoveními a podmínkami vyplývajícími ze Soutěžních podmínek, jejichž uzavření je nedílnou 

podmínkou účasti na závodě, že jako zákonný zástupce soutěžícího jejich textu zcela a bez výhrad rozumím, jakož i 

veškerým dalším podmínkám a pravidlům soutěže sdělené mi organizátorem. 

 V ……….......…..........….dne…….......……........…… Podpis:..................................................................... 
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