Milý běžče,
do startu druhého Jindřichohradeckého půlmaratonu zbývá pár dní, a tak ti posíláme poslední
předzávodní informace.

Kdy a kde
Jindřichohradecký půlmaraton startuje v sobotu dne 24. června 2017 v 17:00 hodin v prostoru
parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci viz mapky níže.

Kudy se dostanu na start a k prezenci
Příjezd autem z několika základních směrů mimo Jindřichův Hradec je znázorněn na mapce níže.
Autobusové a vlakové nádraží je od startu vzdáleno cca 15 min. chůze. Naplánujte prosím svůj
příjezd s dostatečným předstihem, abyste stihli prezenci a start závodu.

Parkování
Doporučené a vyhrazené parkování přímo pro Jindřichohradecký půlmaraton je znázorněno na
mapce níže. Neparkujte prosím v místech označených červeně! Samozřejmě je možné parkovat i
v jiných částech města. Na většině parkovišť se od soboty 12:00 neplatí parkovné, které je v jinou
dobu v rozmezí cca 5-10,- Kč za hodinu.

Prezence = kde a kdy si vyzvednu startovní číslo a čip ?
Prezence bude otevřena od 10:00 do 16:00 v prostoru parku pod GVN.
Prezence bude rozdělěna a označena na několik koridorů podle abecedy např. „Muži A-J“. Držte se
proto ve správném koridoru podle svého příjmení.
V případě že jste se správně zaregistrovali a uhradili startovné (to můžete ověřit na startovní listině
zde: https://www.sportt.cz/races/all/startlist/467), tak Vám, po předložení dokladu totožnosti, bude
vydána startovní taška, kde najdete startovní číslo s čipem, poukázky na stravu a pamětní tričko
(pokud jste si ho objednali). Štafety mají jedno společné číslo s čipem viz níže Štafety.
Pokud nejste registrováni, neuhradili jste startovné, byli jste vyřazeni nebo vznikl jiný problém, tak
je možno se zaregistrovat (nebo přeregistrovat) ještě na místě. V tom případě je nutné vyplnit
papírový formulář a uhradit startovné na místě. Startovné na místě je 500,- Kč pro půlmaraton a
700,- Kč pro dvoučlenou štafetu. Toto startovné neobsahuje pamětní tričko a startovní číslo je beze
jména. K dispizici bude ještě několik startovních čísel.
U běžců mladších 18let budeme při prezenci navíc vyžadovat vyplněný a podepsaný souhlas
zákonného zástupce. Lze stáhnout zde
http://jindrichohradeckypulmaraton.cz/wp-content/uploads/souhlas_zakonneho_zastupce.pdf.
Vyplňte jej, podepište a přineste s sebou.
Prosíme všechny místní, aby prezenci nenechali na poslední chvíli a využili možnost prezence i
v dopoledních hodinách – odpadne Vám tím zbytečný stres před závodem.

Co mám dělat se startovním číslem s čipem ?
Startovní číslo s nalepeným čipem je v obálce, kterou dostanete při prezenci.
Startovní číslo umístěte pomocí přiložených špendlíků viditelně na hruď (neplatí pro štafety ! viz
níže). Nesmí být na zádech nebo pod oblečením. Důvodem je pořízení cílového záznamu a případné
ověřování výsledku. Během připevňování dejte pozor abyste nepoškodili jednorázový čip co je
na čísle nalepený.
Čip, který je na čísle zezadu nalepený je jednorázový a po doběhu do cíle se nemusí nikam vracet.
Štafety mají čip nalepený na společném startovním čísle, které si předávají v polovině trati v
Ratiboři.
Pokud budete potřebovat další špendlíky nebo gumičku pro připevnění čísla, tak požádejte u
prezence.

Nezapomeňte ! Žádný čip = žádný čas !

Štafety
Dvoučlenné štafety sdílí jeden měřící čip. Čip je nalepený na společném startovním čísle. Toto
startovní číslo najdete po prezenci ve startovní obálce. Skrz startovní číslo je provlečena gumička
pomocí které se číslo připevní na hruď.

Předávka štafety je v obci Ratiboř. Předávka štafety probíhá tak, že první člen štafety
přeběhne čipový snímací pás a sundavá a předává číslo s čipem druhému členu štafety. Pořadí
členů štafety se nesmí měnit!
Odjezd autobusu s druhými členy štafet do obce Ratiboř bude v 16:45 ! Autobus bude stát na
parkovišti v ulici Röschova cca 100m od startu viz mapka výše. Odjezd autobusu zpět z obce
Ratiboř bude po doběhnutí posledního účastníka štafetového běhu – předpokládáme cca v
18:30.
Dopravu druhých členů štafet si můžete zajistit i individuálně, nebudeme kontrolovat počty a
seznamy členů v autobuse.

Kde se můžu převléct, umýt a uschovat svoje věci ?
Šatna a úschovna bude v budově Gymnázia cca 50m od startu/cíle (bude označeno šipkami) viz
mapka výše. Vstup do budovy Gymnázia je zadní částí ze dvora. V úschovně bude zavazadlo při
převzetí označeno stejným číslem, jako je vaše startovní. Vyzvednutí zavazadla po závodě bude
podmíněno ukázáním stejného startovního čísla. Za cenné věci neručíme.V budově Gymnázia bude
i 3x sprcha pro muže, 3x sprcha pro ženy, kde se můžete po závodě umýt.

Startovní koridor
Startovní koridor bude ohraničen mobilním hrazením. Zařazení do koridoru není nijak regulováno.
Pokud jsi pomalejší běžec, tak se prosím nehrň dopředu a uvolni místo rychlejším. Raději vyběhni v
klidu, prostor těsně za startem je úzký a míst na předbíhání bude po trati dostatek. Navíc reálný
čas je změřen až v okamžiku, kdy proběhneš přes startovní pás.

Trať a její značení
Mapka trati je níže. Značení je pomocí dřevěných cedulí s šipkami viz obrázek, pomocí křídového
spreje na zemi a pomocí PVC pásek (mlíko) v lesních úsecích. Označen bude 5, 10, 15, 20km trati.
Dále budou na trati, v nepřehledných úsecích a při výběhu na silnici, stát „navigátoři“ v reflexních
vestách. POZOR na nebezpečný úsek v oblasti Sv. Barbory, kde se běží lesem a kde jsou
kořeny a kameny. Dejte také POZOR na startu, kde je vzhledem k počtu účastníků, úzká
cesta.

Mám zranění, nedokončím závod.
Během závodu se může stát cokoliv z výše uvedeného ...
Pokud jste se nějakým způsobem zranili, tak požádejte navigátory, lidi na občervovacích stanicích
nebo i jiné závodníky aby kontaktovali pořadatele nebo přímo zdravotnickou záchrannou službu. K
dispozici budou sanitky rychlé zdravotnické záchranné služby i automobily pro případný odvoz.
Pokud víte, že závod nedokončíte, nebo chcete ze závodu odstoupit, tak postupujte podobně požádejte navigátory nebo lidi na občervovacích stanicích aby kontaktovali pořadatele. K dispozici
bude automobil pro případný odvoz.

Ztratil jsem čip nebo číslo.
V případě ztráty čipu nebo startovního čísla během závodu v cíli bezpodmínečně nahlašte své
startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

Jsem v cíli
Po doběhu do cíle (pod nafukovacím obloukem města Jindřichův Hradec) se prosím nezastavujte.
To kvůli časomíře, aby byly výsledky zapsány i těm, kteří doběhnou za Vámi. Popojděte o kus dál,
kde vám naši organizátoři předají cílovou medaili.
Po doběhu do cíle by Vám také měl ihned dorazit váš čas formou SMS (pokud jste uvedli číslo při
registraci). Oficiální výsledky Vám přijdou jak pomocí SMS, tak na Váš e-mail. Několik dní po
závodě Vám ještě zašleme odkaz na stažení elektronického diplomu.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play.
Děkujeme
Hodně štěstí!

