Pokyny pro účastníky Žateckého
půlmaratonu a desítky 2021
1. Prezentace běhu - od 8:30 do 10:30 hodin v centru závodu u fotbalového hřiště za řekou
Přicházejte průběžně během celé doby, nespěchejte. Vyhněte se shlukování do davu či fronty.
Usnadníte prezentaci a předejdete zbytečnému stresu.
2. Parkování - je možné využít parkoviště u koupaliště a podél cesty směrem na Libočany. Za řeku
není možné přijet na hřiště, ani zde není místo pro parkování.
3. Šatny a toalety – nebudou k dispozici. Není povolené zázemí, počítejte s tím.
4. Úschova věcí – letos nebude oficiální úschovna věcí. Ponechte si věci svých autech.
5. Start - bude průběžný od 9:00 do 11:00 hodin ve startovním koridoru na cyklotrase.
Nevstupujte předčasně do prostoru startu a cíle. Překročením startovní čáry s čipem bude
spuštěn Váš startovní čas. Prosíme o souběžné starty maximálně dvojic běžců.
6. Trasa závodu je po cyklotrase č.6 – menší část se běží po asfaltu, většina trati je po šotolinových
cestách. Trasa bude na křižovatkách a rozcestích značena šipkami a fábory. Obrátka
půlmaratonu je v obci Vičice a obrátka desítky cca 300m za obcí Stroupeč. Na trase budou
kilometrovníky. Na trati půlmaratonu bude občerstvovačka s vodou na obrátce. Desítka bude
letos bez tradičního občerstvení. Připravte se na to.
7. Startovní číslo a čip – každý závodník u prezentace obdrží startovní číslo a čip (na kotník).
Využijeme časomíru Sokotime (podobně jako na Běhu historickou Kadaní)
Po doběhnutí nezapomeňte čipy odevzdávat v cíli. Dostanete cílovou medaili.
8. Občerstvení po závodě - bude pouze balená voda, jinak nebude žádné občerstvení.
9. Vyhlášení výsledků nebude, ale prakticky on line včetně stažení finišerského diplomu budou
výsledky na webové stránce https://sokotime.cz/vysledky-zavodu/
10. Nejdůležitější - Prosíme všechny účastníky o maximální ohleduplnost během prezentace a v
průběhu závodu. Stále platí celá řada vládních nařízení a omezení. Apelujeme na všechny
účastníky, aby se snažili maximálně dodržovat aktuální platná nařízení a svým sportováním a
zdravým pohybem nepůsobili zbytečné nepochopení a pozornost méně aktivní části populace.
Velikým přáním pořadatelů je, aby si všichni závod maximálně užili a soutěžili v duchu fair
play.
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