
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ŠTAFETY 
VINAŘSKÉHO MARATONU 29.10.2016

Prezentace:
pátek: 28. 10. 2016 – 20:00-22:00 h – ZŠ Velké Bílovice
sobota: 29. 10. 2016 – 7:00-10:00 h  – ZŠ Velké Bílovice

Startovní listina bude zveřejněna před závodem a vyvěšena u prezentace. Při prezentaci, prosím, 
hlaste své startovní číslo a počet členů ve štafetě dle startovní listiny. Každý člen štafety  obdrží 
startovní  číslo,  stravenku  na  teplé  jídlo,  lístek  do  tomboly,  kartičku  k  označení  zavazadla  do 
úschovny a propagační materiály některých sponzorů. Ze „ Štefetového kolíku “  v žádném případě 
číp neodstraňujte .

Se štafetovým kolíkem běží vždy jeden běžec. Ostatní ho mohou doprovázet, avšak není povoleno 
použití žádného dopravního prostředku ani cizí pomoci. Předávací území si členové štafety určují 
sami. Sami si organizují přepravu na předávku i z ní.  Při přepravě autem, prosíme,využijte jiné 
trasy,  než  je  trasa  závodu.  Pokud  na  dopravu  na  předávky využíváte  kolo  nebo  koloběžku,  a 
pojedete  po  závodní  trase,  dbejte  prosím  zvýšené  opatrnosti  a  buďte  ohleduplní  k  ostatním 
účastníkům závodu.

Start je na Púrinské cestě směrem ke sklepům – cca 800m od školy (na startovním čísle je 
připevněn čip, ten, prosím, nechte připevněn tak jak je, nesnažte se ho sundat, startovní číslo mějte 
připevněno na hrudi) :
maraton - 9:00 
půlamaraton – 10:30 

Popis trati:
trať je totožná s půlmaratonem a maratonem – prosíme, přečtěte si popis tratí v pokynech pro 
maratonce/půlmaratonce

Trasa  je  značena  šipkami  na  zemi  a  červenobílými  fáborkami.  Na  kritických  místech  stojí 
pořadatelé. Na silnici č. 422 bude provoz omezen a řízen pořadateli, přesto, prosím, dbejte zvýšené 
opatrnosti a držte se vlevo. Při průběhu Vrbicí, prosíme, rovněž dbejte zvýšené opatrnosti,. Ani na 
komunikacích mezi vinicemi provoz nelze úplně vyloučit, proto se držte stále vlevo.

Dbejte prosím pokynů pořadatelů.

Cíl:
do cíle mohou běžet všichni účastníci štafety společně, berte prosím ohled na ostatní 
závodníky a nezabírejte celou šířku cílové rovinky
V cíli Vám bude odebrán čip (číslo Vám zůstane), k pití bude čistá voda. Teplé jídlo pro závodníky 
je zajištěno v Restauraci Na Náměstí  nám.Osvoboditelů 268 (  cca 500m - trasa od školy bude 
označena). Jídlo dostanete po předložení „stravenky“, kterou dostanete při prezentaci.

Čipy budou odebírány v prezentačním autobusu Topstep výměnou za láhev lahodného moku.
Na  medaili  i  náplň  do  ní  má nárok  každý  závodník,  proto  prosím  přijďte  odevzdat  čip 
spolčeně celý tým.



Zázemí závodu:
WC, šatny a úschovna zavazadel v prostorách školy, mobilní WC Johnny Servis, sprchy jsou k 
dispozici ve škole pouze pro ubytované. V prostoru startu a cíle bude v pohotovosti zdravotnice. Na 
hřišti u školy bude probíhat program pro děti  v režii  hypoklubu Mustang .

Slavnostní ceremoniál: 
od 15:05 – nejdříve bude vyhlášen absolutní vítěz a vítězka půlmaratonu a maratonu. Dále pak 
nevidomí na jednotlivých distancích, a pak od nejstarších kategorií až po nejmladší ženy a muže na 
maratonu  a půlmaratonu  a  vítězná  štafeta  na  maratonu  a  půlmaratonu.  Budou  vyhlášeni  i 
nejstatečnější  na  obou  distancích  a  nejrychlejší  obyvatelé  Velkých  Bílovic  na  maratonu  a 
půlmaratonu.

Tombola:
Po vyhlášení vítězů


