
 

Pravidla závodu  

 
 
 

Princip závodu 

spočívá v co nejrychlejším zdolání cca 60 km trasy chůzí či během. 
Závodník musí projít v daném pořadí níže uvedené kontrolní stanoviště: 
START Světlá – vrchol Javořice (dále jen J837) – Mrákotín – J837– Lhotka – J837 – Řásná – J837 – 
Janštejn – J837 – Kaliště – J837 – Klátovec – J837- CÍL Světlá 
 
  
 

Organizátor závodu 
je Oddíl VHT Počátky, který je součástí TJ Spartak Počátky z.s.,  
se sídlem v Počátkách, PSČ 394 64, ulice Stodolní 684, IČ: 60662859 
 
Webové stránky závodu: www.javorice365.cz 
Centrální email: info@vhtpocatky.cz 
Stránky oddílu VHT: www.vhtpocatky.cz 
 
 
 

Organizační tým závodu (dále také „tým J60“ nebo „organizátor“): 
 
Pavel Komín – místopředseda oddílu VHT 
tel.: 777 614 961 
Email: pavel@vhtpocatky.cz 
 
Lukáš Marek – člen výboru VHT 
tel.: 777 614 966 
email.: lukas@vhtpocatky.cz 
 
 

Závod hodnotíme dle: 
Celkového času v kategoriích muži a ženy 
 
 

Zahájení a ukončení závodu 
Závod startuje o státním svátku – pátek dne 28.9.2018 v obci Světlá (místní hasičárna) v 22.00 a končí 
ve stejném místě dne 29.9. 2018 v 10:00 
 
Vyhlášení vítězů v kategorii muži a ženy proběhne v sobotu 29.9 v 11:00 
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Registrace do závodu a startovné 

Závod J60 je primárně pro jíž registrované závodníky v závodě J365. Pokud by se chtěl registrovat 
závodník, který není registrován v J365, tak se bude muset nejprve registrovat do celoročního závodu 
J365 https://www.javorice365.cz/soutez/registrace/ (registrace do závodu J365 je zdarma) 
 
Z důvodu organizační přípravy jsme stanovili zvýhodněnou cenu startovného na 200,-  Tato částka je 
splatná do 10.9.2018. 
Startovné je možné zaplatit hotově ve firmě GASKOM - servis s.r.o., Nádražní 713, Počátky. 
V případě platby převodem nám na oddílový email zašlete jméno, příjmení, telefon závodníka. Na 
účet 19-3913220247/0100 pak do 10.9.18 převeďte zvýhodněné startovné 200,-. Jako variabilní číslo 
uveďte svůj telefon. 
Startovné na místě bude za 300,-  
V případě registrace závodníků mladších 18-ti let bude nutné doložit souhlas zákonného zástupce! 
Dokument Vám rádi zašleme emailem, jen je třeba, aby se zákonný zástupce s podepsaným 
dokumentem dostavil na start závodu. 
V ceně startovného je startovní číslo, občerstvení během závodu. Občerstvovací stanice bude zřízena 
na vrcholu Javořice od pátku 23:00 do soboty 9:00. 
K dispozici bude voda, ovoce, pečivo, salám, …. V cíli závodu bude připraveno občerstvení, které ale 
není v ceně startovného (pivo, limo, klobásy,…) 
 

 
 
Bezpečnost závodníků 

Účast v závodě J60 je na vlastní nebezpečí a případné potíže musí vyřešit vlastními silami a  
prostředky. Organizátor závodu nezodpovídá za možné újmy vzniklé pří účasti v závodě.  
Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků! Jakékoliv případné pojištění si účastník sjednává výlučně 
sám na své náklady.  

V případě předčasného ukončení závodu je závodník povinen neprodleně informovat organizátora 
závodu na tel. čísle 777 614 966 

Doporučená výbava závodníka 
 
- lahev na vodu cca 1 l 
- čelovka + náhradní baterie 
- mobilní telefon  
- fotoaparát (pokud závodník nemá fotoaparát v telefonu) 
- léky na bolest, náplasti, vazelína proti oděru pokožky 
- náhradní ponožky 
- vhodné oblečení pro pohyb v přírodě 
 
 

Registrace výstupu na vrchol Javořice 

se dokládá pomocí fotografie z vrcholu (z fotografie musí být patrné, o jakého závodníka se jedná, a že 
byla pořízena z vrcholu Javořice) a zadáním originálního kódu z vrcholu Javořice, který se bude měnit 
v nepravidelných intervalech. Kód je umístěn na vrcholové desce s logem „VHT Počátky“ a „Javořice 
365“, která je připevněna na levé straně od vstupních dveří do turistické chatky na vrcholu Javořice.  
Pořízenou fotografii je nutno nejpozději do soboty 14.10.2017 v 12:30 nahrát do systému spolu 
s vyplněním kontrolního kódu, způsobem výstupu a místem výchozího bodu.   

https://www.javorice365.cz/soutez/registrace/


Odkaz na „VLOŽ VÝSTUP“ https://www.javorice365.cz/soutez/upload/  

 
Otáčecí - průchozí kontrolní stanoviště 
 
Každý závodník je povinen projít stanovenými kontrolními body v daném pořadí. Trasa z vrcholu na 
kontrolní bod není pevně stanovena a ani není značena. Předpokládá se, že závodník zná místní terén 
či že si trasu předem prostuduje. Svým způsobem se jedná o orientační závod. 

 
1 - Mrákotín – u kostela 

 49.1908292N, 15.3753467E 

 

 
 
 
2- Lhotka - rozcestník na konci vsi. 

49.2087514N, 15.3798261E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.javorice365.cz/soutez/upload/


 
 
 
3- Řásná - kiosek u Aifela. 

 49.2292789N, 15.3817222E 

 

 
 
 
 
4- Janštejn -  parkoviště u sklárny. 

49.2499467N, 15.3229497E 

 

 



 
 
5- Kaliště - poslední dům na asfaltové cestě směrem k Javořici 

49.2414683N, 15.3038819E 

 

 
 
 
6- Klatovec - parkoviště na konci vsi. 

49.2183583N, 15.3009275E 

 

 
 
 
 
 



 

Ochrana přírody a fair play chování 
Všechny účastníky závodu žádáme o dodržování zásad vzorného chování k přírodě a životnímu 
prostředí. Žádáme vás při zdolávání vrcholu Javořice o maximální využívaní zřízených lesních a 
asfaltových cest. 
Víme, že charakter závodu nelze na 100% uhlídat z pohledu podvádění závodníků. Uvědomme si, 
prosím, že se jedná o závod, který je zcela zdarma a má za úkol pouze motivovat co největší možný 
počet lidí k pohybu, dostat je do krásné přírody Vysočiny a probudit v nich vymírající sportovní 
soutěživost!  

 
  

Protest 

V případě nezapočítaného výstupu či jakýchkoliv reklamací k závodu je možné vznést protest a to  
nejpozději do 20 min po ukončení závodu. 
 
 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů 
Registrací v závodu J60 dáváte souhlas s poskytnutím osobních údajů a zároveň poskytujete všechny 
své vložené fotografie jako veřejné, ve prospěch organizátora závodu. 
 
Uvedený účastník závodu tímto dává organizátorovi – VHT Počátky, pod záštitou TJ Spartak Počátky 
z.s., se sídlem v Počátkách, PSČ 394 64, ulice Stodolní 684, IČ: 60662859, svůj bezvýhradný a 
dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů (dále jen "zákon OOU") a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech s tím, 
aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, státní příslušnost, číslo 
občanského průkazu, číslo jiného osobního dokladu, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická 
(emailová) adresa a jiné adresní údaje předané registrovaným (dále jen "osobní údaje"), byly pro 
účely dodržování právních povinností organizátora závodu jako správci osobních údajů. Registrovaný 
závodník tímto také dává organizátorovi souhlas se zveřejněním a uchováváním vložených fotokopií. 
Závodník souhlasí s tím, aby osobní údaje byly za výše uvedenými účely poskytnuty všem složkám 
spadajících pod TJ Spartak Počátky z.s. . 
Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí registrovaného zpřístupněny, ledaže by povinnost 
poskytnout osobní údaje vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje 
budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím závodníka. Závodník 
dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu 10 let od data souhlasu. Závodník má dle § 
11 zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Závodník má 
dále dle § 12 zákona OOU, pokud o to organizátor požádá, právo na informaci o zpracování svých 
osobních údajů a organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Závodník 
má zároveň dle § 21 zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí 
zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života závodníka nebo v rozporu se zákonem, požádat organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby 
organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 
 
 
 
 
 
V Počátkách dne 18.8.2018 

Místopředseda oddílu VHT Počátky, Pavel Komín 


