PLECHOVÁ HUBA – PRAVIDLA SOUTĚŽE
Den uhříněveského draka
1. K soutěžnímu stolu smí zasednout pouze akreditovaný soutěžící, s přiděleným startovním
číslem, který nebyl vyřazen, nebo sám soutěž neukončil (dále jen „aktivní soutěžící“).
2. Každý aktivní soutěžící musí mít startovní číslo upevněné na hrudi tak, aby vždy bylo čitelné.
V případě nečitelnosti čísla bude soutěžícímu uděleno napomenutí. Při opakování prohřešku
může rozhodčí soutěžícího ze soutěže vyřadit.
3. Aktivní soutěžící nesmí opustit soutěžní stůl bez předchozího povolení organizátora, či
rozhodčího. Nedovoleným opuštěním soutěžního stolu je soutěžící vyřazen ze soutěže.
4. Každé soutěžní kolo má svůj časový limit na dokončení („spolknutí“), který bude vždy
vyhlášen před zahájením soutěžního kola. Soutěžící, který nestihne dokončit soutěžní kolo
v časovém limitu, je ze soutěže vyřazen.
5. Dokončení každého kola soutěžící signalizuje „zvednutím ruky“. Rozhodčí vždy určí, zda
soutěžící kolo skutečně dokončil, nebo zda je nutné „dojídat“.
6. Zvracení pro soutěžícího vždy znamená konec v soutěži.
7. Během soutěže nesmí aktivní soutěžící konzumovat jiné pokrmy, potraviny, potravinové
doplňky ani jiné látky, než ty, přidělené organizátorem. Výjimku tvoří léky indikované
lékařem, které soutěžící pravidelné užívá. V tomto případě je soutěžící povinen tuto
skutečnost oznámit pořadateli před zahájením soutěže a aplikaci léku konzultovat
s přítomným zdravotníkem.
8. Aktivní soutěžící smí konzumovat jakékoliv nápoje, které neobsahují laktózu (mléko,
jogurtové nápoje a podobné). Alkoholické nápoje, které aktivní soutěžící konzumuje, nesmí
obsahovat víc, než 15% alkoholu.
9. Aktivní soutěžící je limitován obsahem alkoholu v dechu. Před zahájením soutěže je
maximální povolená hranice 0,3°%. V průběhu soutěže nesmí alkohol v dechu překročit
hranici 0,8°%. Organizátor si je vědom rozdílného odbourávání alkoholu u každého člověka,
proto jsou tyto hodnoty orientační a vždy záleží na posouzení přítomného zdravotníka.
Aktivní soutěžící, u kterého se projeví výrazné známky opilosti, nebo agresivity, bude ze
soutěže vyřazen, bez ohledu na výsledek dechové zkoušky.
10. Soutěžící, který bude ze soutěže vyřazen, nebo sám dobrovolně odstoupí, je povinen ihned
opustit soutěžní stůl, a své startovní číslo odevzdat organizátorům, kteří budou přítomni u
pódia. Zde pak soutěžící obdrží smetanu, mléko, nebo jogurt na zastavení reakce, a případně
další zdravotnickou pomoc. Soutěžící, který neodevzdá své startovní číslo ihned po opuštění
soutěžního stolu, bude diskvalifikován a nebude započítáno jeho soutěžní pořadí…
11. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel, kterou je povinen všem
soutěžícím oznámit před nabitím platnosti.
12. Veškeré spory budou řešeny u soutěžního stolu, a rozhodující slovo má vždy rozhodčí, nebo
organizátor.

