SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA „Kámenůžky“
1. ROZSAH, ÚČEL A ZMĚNY
1.1 ROZSAH
1.1.1 Následující soutěžní pravidla ("Pravidla") jsou vytvořena skupinou Kámenůžky, vztahují
se a řídí se jimi všechny hry Kámenůžky. Tato pravidla jsou závazná pro všechny hráče,
kteří se účastní akce i všech budoucích akcí Kámenůžky.
1.2 ÚČEL
1.2.1 Tato pravidla vysvětlují, jak by měla soutěž fungovat a snaží se:

1. a) zajistit, aby se všechny hry Kámenůžky konaly spravedlivým a důsledným
způsobem ve sportovním duchu a poctivě; a

2. b) poskytnout jasné instrukce, které usnadní standardizované hry; a
3. c) chránit zdraví, bezpečnost a pohodlí soutěžících, pokud je možné tohoto cíle při
hrách rozumně dosáhnout.

1.3 ZMĚNY
1.3.1 Kámenůžky může podle svého uvážení, avšak s povinností a s dostatným časovým
předstihem informovat účastníky, tato pravidla změnit a vydat doplňující pravidla v rámci
svých pravomocí a dle svého uvážení.
1.3.2 Nejaktuálnější znění soutěžních pravidel, které jsou umístěny na internetové adrese
www.kamenuzky.cz, je ve všech ohledech rozhodující a má při rozhodování vždy přednost v
případě jakýchkoliv rozporů.

2. DEFINICE KLÍČOVÝCH POJMŮ
2.1 DEFINICE
2.1.1 Rozhodčí: Osoba, nebo skupina osob, určená organizátory jako hlavní rozhodovací
orgán ve všech případech na jakékoliv akci v záležitostech pravidel a je konečnou autoritou v
rámci prosazování a dodržování Pravidel.
2.1.2 Organizátor: Jakýkoli zástupce pořadatelů her určený k provádění činností v rámci
akce a s odpovědností v pozici autority. Patří sem pořadatelé, rozhodčí a všichni členové
personálu.
2.1.3 Hra: Během akce bude účastník hrát hry zvolené pořadateli. Povahu a typ jednotlivých
her účastník dopředu neví a dozví se až v průběhu akce. Registrací a souhlasem s pravidly
dává najevo, že je s touto skutečností obeznámen a nemá možnost vznášet námitky ke
hrám samotným, průběhu samotné hry, či pravidel nebo úprav pravidel pro jednotlivé hry.
2.1.4 Ředitel závodu: Osoba jmenovaná pořadatelským týmem Kámenůžky, která
je zodpovědná za celkový průběh, provoz a realizaci her.

2.1.5 Účastník: Osoba starší 18ti let, účastnící se her pořádanými organizačním týmem
Kámenůžky, jenž se bude řídit pravidly vytyčenými v tomto dokumentu v sekci 3. Obecná
Pravidla

3. OBECNÁ PRAVIDLA
3.1 Účastník her prohlašuje, že se her účastní dobrovolně, souhlasí s obecnými
pravidly uvedené v tomto dokumentu v bodech 3.2 – 3.12, a zároveň bude dodržovat
provozní a ubytovací řád areálu, ve kterém se akce Kámenůžky bude pořádat.
3.2 Účastník her bere na vědomí, že rozhodčí, organizátoři, a ředitel závodu jsou hlavním
autoritním orgánem a bude respektovat a následovat jejich verdikty a doplňující nařízení v
rámci her, v souladu s bodem 1.3 Změny.
3.3 OBECNÁ PRAVIDLA
3.3.1 Při účasti na akci Kámenůžky a během jeho konání musí všichni soutěžící:
a) jednat v souladu s těmito pravidly; a
b) jednat se všemi spolu soutěžícími, organizačním týmem Kámenůžky,
dobrovolníky, diváky a veřejností vždy spravedlivě, s respektem a zdvořile; a
c) zdržet se urážlivých, výhružných výrazů nebo chování; a
d) nahlásit jakékoli osobní porušení těchto pravidel hlavnímu pořadateli,
nebo dobrovolně odstoupit ze soutěže.
3.3.2 Porušení obecných pravidel může vést k sankci v závislosti na závažnosti porušení,
na základě vlastního uvážení hlavního rozhodčího ,a v krajním případě může také vést
k neumožnění pokračování v dalších hrách Kámenůžky.
3.4 PRAVIDLA HER
3.4.1 Soutěžící během soutěže:
a) musí hrát hry vybrané pořadateli se snahou vyhrát
b) v případě, že je hráč vyřazen, je povinen toto rozhodnutí rozhodčích respektovat
c) mají výhradní odpovědnost za své zdraví a osobní majetek v průběhu her.
d) mají výhradní odpovědnost za viditelnost a zřetelné zobrazení svého
startovního čísla.
e) nesmí vstoupit do závodu a započít hru bez trička s přiděleným číslem.

3.5 Žádný soutěžící nesmí používat jakékoliv vybavení, které hlavní rozhodčí označí za
nevhodné, mimo jiné včetně vybavení, které by mohlo poskytnout nespravedlivou výhodu,
nebo ohrozit ostatní soutěžící.
3.6 Žádný soutěžící nesmí kdykoliv během závodu používat, nebo nosit tvrdou sádru
(obdobné pevné dlahy), mačky, nesmeky s kovovými cvočky, nebo boty s hroty, trekové
hole, sluchátka, vysílačky, osobní zvukové zařízení včetně MP3 přehrávačů, lepidlo, chalk
(gym-magnesium na ruce), nebo jakékoliv jiné předměty, o nichž se předpokládá, že
poskytují podle hlavního rozhodčího konkurenční výhodu. Rukavice, atletické pásky,
tejpy, nebo obvazy první pomoci se používat smějí. Pokud není v těchto pravidlech
stanoveno jinak, každý soutěžící, který poruší toto pravidlo, bude diskvalifikován.
3.7 Pořadatel si vyhrazuje právo na rozdělení cen dle výsledků her, proti výsledkům her ani
hrám samotným se nelze odvolat.
3.8 ČINY, ZA KTERÉ JE UDĚLEN ZÁKAZ ÚČASTI
3.8.1 Kromě jiných sankcí uvedených v těchto pravidlech, které mohou být uloženy ze strany
Kámenůžky, mohou být následující činy důvodem k zákazu účasti na akcích na dobu
určenou dle uvážení pořadatelů:
a) zjevné, nebo úmyslné porušení soutěžních pravidel; a
b) hrubé, nebo pokračující nesportovní chování; a
c) fyzické násilí namířené proti účastníkům, organizátorům, rozhodčím,
dobrovolníkům, nebo jiným osobám; a
d) jakékoli podvodné jednání, jako je zfalšování jména nebo věku, podání
falešného čestného prohlášení nebo protestu, nebo poskytnutí nepravdivých
informací nebo organizátorům a funkcionářům závodu; a
e) úmyslná účast na akci bez řádné registrace; a
f) opakované, nebo opakující se porušení pravidel; a
g) neinformování organizátorů, nebo funkcionářů o odstoupení ze závodů; a
h) odmítnutí podřídit se konečnému rozhodnutí a posudku pořadatelů v
případě jakéhokoli pochybení a záležitosti týkající se těchto pravidel; a
i) jakýkoli čin, který znevažuje nebo diskredituje Kámenůžky, nebo jím
organizované akce.
3.9 ÚČINEK ZÁKAZU ÚČASTI
3.9.1 Každá osoba, která má zakázanou účast na akcích Kámenůžky, se nesmí za žádných
okolností účastnit. Bude diskvalifikována ze všech her během doby zákazu, dokud tato
osoba nepožádá a následně neobdrží písemné oznámení o opětovném povolení účasti na
nadcházejících akcích..
3.10 OBNOVENÍ MOŽNOSTI ÚČASTI

3.10.1 Každá osoba, které byla zakázána účast, musí písemně požádat pořadatele o
obnovení / povolení účasti po uplynutí doby zákazu, nebo bezprostředně před ním.
3.11 DOPROVOD
3.11.1 Doprovod účastníka jakoukoli osobou je přísně zakázán..
3.12 FINANČNÍ CENY A ODMĚNY
3.12.1 Pro získání finanční odměny musí soutěžící, kteří je mají získat, vyplnit všechny
doklady a formuláře, které požaduje pořadatel
3.12.2 Nedodržení těchto standardů může mít za následek diskvalifikaci a ztrátu nároku na
finanční odměnu.
3.12.3 Výše finanční odměny je stanovena při uzavření registrací a všichni účastníci se výši
finanční odměny, jenž bude rozdělena mezi finálních 10 (deset) účastníků akce Kámenůžky,
dozví před zahájením her.

