
 

Žatecký půlmaraton a desítka 2023 
11. ročník 

 
Termín:  Neděle 16. dubna 2022 

Místo konání: Žatec, fotbalové hřiště za řekou (mapa) 

Prezentace:  V místě centra závodu od 8:00 do 10:00 

 
Tratě a kategorie: 
 
Půlmaraton (21km) 

Muži A (18-39 let, 2005-1984) Ženy A (18-39 let, 2005-1984) 

Muži B (40-49 let, 1983-1974) Ženy B (40-49 let, 1983-1974) 

Muži C (50-59 let, 1973-1964) Ženy C (nad 50 let, 1973 a st.) 

Muži D (nad 60 let, 1963 a st.)  

 
Žatecká desítka (10km) 

Dorostenci (15-17 let, 2008-2006) Dorostenky (15-17 let, 2008-2006) 

Muži A (18-39 let, 2005-1984) Ženy A (18-39 let, 2005-1984) 

Muži B (nad 40 let, 1983 a st.) Ženy B (nad 40 let, 1983 a st.) 

 
Doprovodné dětské běhy 

Děti do 10 let (do 10 let, 2013 a mladší) 400m 

Žactvo (11-14 let,  2012-2009) 800m 
 

Přihlášky on-line: https://www.hopmantriatlon.cz/pulmaraton 
Pokud nedojde k naplnění kapacity, bude možné registrovat se na místě v den 
závodu. Za platnou se považuje přihláška až ve chvíli, kdy je k ní přiřazena platba. 
Poslední termín on-line přihlášky je pátek 14.4.2023.



 
Startovné: 
Půlmaraton   250,- Kč přihlášení na místě 300,- Kč 
Desítka – dospělí  200,- Kč přihlášení na místě 250,- Kč 
Desítka – dorost  150,- Kč přihlášení na místě 200,- Kč 
Dětský běh   50,- Kč 
 
Platba: 
Startovné je nutné uhradit na účet č. 2000732761/2010 do týdne od registrace. 
Variabilní symbol včetně všech informací k platbě obdrží každý závodník emailem 
ihned po odeslání registračního formuláře. 
Do poznámky uvést celé jméno závodníka. V případě neúčasti se startovné nevrací. 
Přihlášky po termínu v kategorii dorostu a dospělých dle možností pořadatele. 
 
Parkování, šatny, sprchy a toalety: areál koupaliště Žatec 
 
Občerstvení pro závodníky: 
Občerstvovací stanice budou umístěny v blízkosti obrátek (na 5. km pro obě trati, dále 
na 10,5 a 16. km půlmaratonu) a budou vybaveny vodou, iontovým nápojem, ovocem a 
cukrem. Občerstvení v cíli – voda, ovoce, tyčinky. 
 
Popis tratě: 
Rovinatá obrátková trať vede podél řeky Ohře. Trasa je shodná s modrou turistickou 
značkou a cyklostezkou č. 6. Obrátka běhu na 10 km se nachází přibližně 400 metrů za 
obcí Stroupeč, obrátka půlmaratonu je v obci Vičice. Na trase půlmaratonu cca 5 km 
asfalt zbytek jsou zpevněné polní cesty. Mírně zvlněný profil v úseku 7-9 km a 12-14 
km. 
 
Během jara budou na trati závodu probíhat stavební práce. V případě, že nebudou 
včas dokončeny, máme připravenou náhradní trasu směrem na Trnovany (rovinatá trať 
po proudu řeky). Start a cíl zůstanou na stejném místě. 
 
Ceny:  
V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, kteří obdrží diplom a věcné 
ceny dle možností pořadatele. Všichni účastníci obdrží originální finišerskou medaili, 
účastnický diplom, pivo a nealko nápoj v cíli. 
 
Časový limit: uzavření cíle ve 14:00 
 
Zdravotnické zabezpečení: První pomoc bude zajištěna záchranáři ze Žatce v 
prostoru cíle. 
 
Možnosti ubytování v Žatci: http://cs.zatec-thum.eu/turistika/ubytovani/ 
 
Kontakt na pořadatele: info@hopmantriatlon.cz 
 
Sledujte aktuality na webových stránkách https://www.hopmantriatlon.cz/ a Facebooku 
Hopman triatlon. 



Předpokládaný časový harmonogram: 
8:00 - 10:00 prezence a registrace všech závodů 
10:10 start dětského závodu na 400m 
10:20 start dětského závodu na 800m 
10:50 rozprava k závodu a popis trasy 
11:00 start hlavního závodu – půlmaraton 
11:15 start desítky 
12:15 vyhlášení vítězů - desítka 
13:15 vyhlášení vítězů - půlmaraton 
14:00 limit pro doběh posledních závodníků 
15:00 ukončení akce 
 
Podmínky účasti v závodu: 

• Každý závodník prohlašuje, že je osobou starší 18 let, případně má souhlas zákonného 
zástupce s účastí při závodě. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů 
nepředvídatelných okolností. 

• Účast v závodu je na vlastní riziko. 
• Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav dle vyhlášky 391/2013 Sb. 
• Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních 

podmínek (voda, zima, bouřky...) je možné, že bude opožděn nebo zrušen 
• Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou 

úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním 
• Každý závodník je povinen mít platné zdravotní pojištění pro případné ošetření 

záchrannou službou nebo hospitalizaci. 
• Veškeré fotky, rozhovory i video záběry pořízené během závodu mohou být 

pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář. 
• Každý závodník je povinen respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů akce. 
• Účastník přihlášením k závodu, zaplacením startovného a svým podpisem při 

prezentaci stvrzuje, že veškerým výše uvedeným informacím rozumí. 
 

Mapa trati: 

 


