
 

Pokyny pro účastníky Žateckého půlmaratonu    

a desítky 2022 

1. Prezentace běhu - od 8:00 do 10:00 v centru závodu u fotbalového hřiště za řekou.  

Přijďte včas.  Usnadníte nám prezentaci a předejdete zbytečnému stresu. 

2. Parkování  - je možné využít parkoviště u koupaliště a podél cesty směrem na Libočany, další 

možností je parkování přímo u OD Kaufland vzdáleného cca necelých 600m od centra závodu. 

Za řeku není možné přijet na hřiště ani zde není místo pro parkování závodníků. 

3. Šatny a toalety – opět bude k dispozici zázemí sportoviště za koupalištěm cca 300m od startu    

a cíle závodu. Prosíme, udržujte pořádek, chovejme se jako slušní hosté. :-)) 

4. Úschova věcí před startem bude možné přímo vedle prezentace ve žlutém stanu. 

5. Start - bude ve startovním koridoru na cyklotrase, děti v 10:10 a 10:20, poté dospělí ve vlnách 

11:00 půlmaraton (červená startovní čísla) a 11:15 desítka (modrá startovní čísla)  

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. U půlmaratonců jsou po obrátce posunuté o 100m.  

Občerstvení na trati na 5km, 10,5km a 16km – voda, ionťák, cola, cukr a víno.  

7. Startovní číslo a čip – každý závodník u prezentace obdrží startovní číslo a čip (na kotník). 

Startovní číslo bude umístěno na hrudi pro možnost kontroly v cíli a na obrátkách.  

Kategorie žactva běží bez čipů a bez měření času. Všichni žáci obdrží medaili a drobnou cenu. 

Po doběhnutí nezapomeňte čipy odevzdávat v cíli.  

8. Občerstvení po závodě - bude slíbené pivo, voda, ovoce, něco sladkého a chleba se sádlem.  

V centru bude stánek s výbornou kávou JURADO pro závodníky i diváky. 

9. Vyhlášení výsledků všech kategorií proběhne v prostoru centra závodu.  

Vyhlášení desítky cca od 12:15 a poté půlmaratonu od 13:15.  

10. Nejdůležitější  - Prosíme všechny účastníky o maximální ohleduplnost během prezentace a v 

průběhu závodu. Chceme udržet pohodovou atmosféru setkání sportujících kamarádů.  

Velikým přáním pořadatelů je, aby si všichni účastníci závodu závod maximálně užili a 

soutěžili v duchu fair play. Přejeme Vám příjemné sportovní zážitky.                                                                                                                                

 

Těšíme se na Vás všechny Hopman team Žatec. 


