
Stanovy závodu Ústí-Litomyšl

IDEA

Umožnit pravým a jediným amatérům sportovního ducha1), alespoň jednou ročně občerstvit jejich 
sportovního génia.

PRAVIDLA

§ 1 — Účastnit se smí každý PA, jenž k tomu byl písemně vyzván, nebo se účastnil již minule.

§ 2 — Ke startu bude připuštěn pouze PA zapsaný ve Startovní listině (SL) a viditelně označený Startovním 
číslem (SČ).

§ 3 — Do SL se zapisuje dle pořadí, nejvíce ovšem 50 PA, splňujících  § 1. Vítězové předchozích ročníků a 
Čestní členové2) mají přednost.

§ 4 — Zápis do SL začíná na startovišti hodinu před startem, a končí, nenaplní-li se dříve limita § 3, 5 minut 
před startem. Poté je SL uzavřena a přemístěna do cíle.

§ 5 — SČ obdrží PA při zápisu do SL. Prokazuje se jím kontrolám a až do odevzdání za něj zodpovídá. SČ se 
odevzdává do 17 hodin v cíli, později jinak, ale vždycky!

§ 6 — Startuje se hromadně v určený čas a z vymezeného startoviště. Startujícím PA se doporučuje 
shromáždit se 5 minut před startem na startovní čáře. Tehdy jim zde bude upřesněn cíl.

§ 7 — Do cíle se přemísťuje každý PA výhradně po vlastních končetinách, přičemž trasu si volí sám! Jistá 
míra3) povzbuzování se nevylučuje.

§ 8 — Ten PA, který se při dodržení výše uvedených pravidel ocitne v cíli prvý4), stane se vítězem, dodrží-li5) 
ještě tyto další podmínky:

a) Zdržuje se v cíli nejméně do 17 hodin.
b) Před příštím ročníkem zajistí včasné dodání Putovního poháru (PP) do cíle, aby tu byl PP předem 
připraven k předání novému vítězi.
c) Ručí za to, že PP bude novému vítězi předán minimálně v takovém stavu, v jakém ho sám nabyl.

§ 9 — Jako vítězi mu přísluší tyto výhody:
a) Jeho čas je do SL zapsán jako první.
b) Jemu jedinému se potvrdí neopravený Diplom (D).
c) Do příštího ročníku se mu propůjčuje PP, na kterém bude vyznačeno jeho vítězství (datum, jméno, 
čas).
d) Neplatí 5 piv.
e) Konzumuje jich libovolné množství, až do vyčerpání vybraných prostředků.

§10 — Ostatní PA, dorazivši do cíle po vítězi, stávají se poraženými. Jako takoví platí 5 piv. Mají však nárok 
na zapsání jejich výkonu do SL a na potvrzený, avšak opravený D6). Dále mohou vypít zbytek piv, 
zakoupených za vybraný obnos a nespotřebovaných vítězem.



§11 — V cíli se zdržuje a čeká do 17 hodin. Potom je SL definitivně uzavřena a jsou vyhlášený výsledky, 
zároveň s předáním D a PP. Tím se oficiálně považuje akce za skončenou.

§12 — PA, přibyvši do cíle po tomto aktu, platí rovněž 5 piv, leč bez nároků.

§13 — Pokud se jde společně7) zpátky do Ústí, jsou opozdilci nalezení a sebraní cestou, povinni zaplatit 
10 piv v Ústí — Bez pardonu!!!

DODATKY

1) Pravým a jediným amatérem sportovního ducha (nadále jen PA) se rozumí každý ryzí amatér (bez ohledu 
na příslušnost), na rozdíl od profesionála — tzv. SPORTOVCE. Tito jsou z účasti předem vyloučeni, popřípadě 
diskvalifikováni dodatečně.

2) Čestní členové se ustanovují v cíli dle dohody. Jejich počet nesmí současně překročit 5. Členství se 
pozbývá vystoupením, vyškrtnutím, vyloučením a úmrtím.

3) Bude posouzeno v cíli.

4) Dosáhne-li cíle více PA najednou, rozhodne o umístění náhoda.

5) Nedodrží-li je, bude jeho účast i výkon anulovány a vítězem se automaticky stane další v pořadí atd.

6) Náhradní D se poskytuje jen ve vyjímečných případech a toza poplatek 5 piv. Proto řádný PA nikdy 
neopomene vzít s sebou bianco D, který dostal.

7) Za společnost se považují již 3 a více PA, splňujících všechny výše uvedené §§. Prokazují se potvrzenými 
DD.
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