
 

 

Druhé Miřejovické půlení
Sobota 31. července 2010 od 10:00 · v Miřejovicích

  II.  Miřejovický půlmaraton
   (Přebor Středočeského kraje v půlmaratónu,
   závěrečný závod Dolnovltavského poháru)

  II.  Černohorský pivní půlmaraton
   Lidový běh (Nesoutěžní minipůlmaraton)

Pořadatel:    Maraton Klub Miřejovice o.s.
    Miřejovice 16, Nová Ves, 277 51 p. Nelahozeves
    email: maratonklubmirejovice@seznam.cz
    www.maratonklubmirejovice.wz.cz

Spolupořadatel:  Sokol Mělník

Záštitu nad Miřejovickým půlmaratonem převzala:

    Jana Uhrová, starostka Nové Vsi

Patroni:

                                      Nová Ves               Město Veltrusy            Nelahozeves                Vojkovice 

Trať:   21,0975 km, rovinatá, velmi rychlá trať s minimálním převýšením a s naprostou převahou
  asfaltového povrchu. Z Miřejovic vede trasa přes Nelahozeves kolem vodní elektrárny, po mostě 
  přes Vltavu, západním okrajem Veltrus kolem campu Obora a zámku, dlouhou alejí kolem 
  Červeného Mlýna do Všestud, mezi chmelnicemi přes Dušníky nad Vltavou do obce Dědibaby, 
  kde je obrátka. Návrat stejnou cestou do Všestud, probíhá se ale celou obcí. Trasa dále vede 
  z východu přes Veltrusy a kolem zámku zpět do Miřejovic. Značení šipkami na asfaltu. 
  Na každém kilometru horizontální i vertikální kilometrovník.

Mapa závodu:

Pravidla:  Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nejsou organizátorem speciálně pojištění a pořadatel 
  nepřebírá za žádného účastníka ani jeho doprovod a diváky zodpovědnost za způsobené 
  újmy na zdraví a majetku. Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a Policie ČR. Je 
  zakázáno jakkoli si zkracovat trať závodu, používat nepovolené podpůrné prostředky a vůbec 
  jinak šidit a podvádět. Běžec (-kyně) nesmí být mladší 18 let .

Čestný partner:     Hlavní partneři:

Partneři:

Techničtí partneři:

Hlavní mediální partneři:      Mediální partneři:

Technické zajištění:   
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Program Miřejovického půlmaratonu a doprovodných akcí

8:30 - 9:45  · prezentace na půlmaraton a lidový běh
8:30 - 13:45  · prezentace na Černohorský pivní půlmaraton
9:45 - 9:55  · slavnostní zahájení
10:00  · start Miřejovického půlmaratonu
10:10  · start nesoutěžního lidového běhu
13:00  · konec Miřejovického půlmaratonu
13:05  · ukončení hlasování do Ankety Miřejovické půlky
13:15  · vyhlášení vítězů Miřejovického půlmaratonu
 · vyhlášení ankety o nejlepší půlky, tombola
 · předání šeku Rodinnému centru Havránek
 · vyhlášení vítězů Dolnovltavského poháru
13:55 - 13:59  · seznámení s pravidly pivního půlmaratonu
14:00  · start Černohorského pivního půlmaratonu
15:00  · předpokládaný konec Černohorského pivního půlmaratonu
       · vyhlášení vítězů Černohorského pivního půlmaratonu

Program: Miřejovický půlmaraton 21,0975 km krajský přebor,
 závěrečný závod Dolnovltavského poháru

 Černohorský pivní půlmaraton
 2 x běh 548,75 m + 2 x 10°pivo součet 21,0975 km

 Registrace - e-mail:  maratonklubmirejovice@seznam.cz
                           poštou:  na adresu pořadatele

 Nesoutěžní běh s dobrovolným startovným ve prospěch:

 Rodinného centra Havránek z Veltrus
 minipůlmaraton 2,1098 km

 Doprovodný program
 Anketa o Miřejovické půlky a tombola

Kategorie: muži:    M A 18 - 49 let, M B 50 let + 
 ženy:    Ž A 18 - 39 let, Ž B 40 let +
 družstva:   tříčlenná - v družstvu musí být alespoň jedna žena, 
             hodnotí se součet časů
 Podmínkou vyhlášení kategorie je start alespoň 3 účastníků (-ic) či družstev.

Ceny: dle možností pořadatele pro první tři v každé kategorii.

Startovné:  Miřejovický půlmaraton:  110,-Kč / při registraci do 30. 6. 2010
     160,-Kč / při registraci po 30. 6. 2010
 Úhrada startovného při prezentaci v den závodu.
 · Dobrovolným dárcům krve bude poskytnuta sleva na startovném!
 Černohorský pivní půlmaraton: 40,-Kč
 Lidový běh pro Rodinné centrum Havránek: dobrovolné startovné

 Slevy na startovném naleznete na: www.maratonklubmirejovice.wz.cz

Statistika:  · MIŘEJOVICKÝ PŮLMARATON •1. SRPNA 2009  • TEPLOTA 30 °C
  Prvního ročníku se zúčastnilo 63 běžců - 49 mužu a 14 žen
  Traťový rekord muži: 1:15:40 Petr Havelka, klub: VS Tábor
  Traťový rekord ženy: 1:38:03 Laura Matulová, klub: Sokol Mělník
  Vítězné družstvo ve složení: P. Havelka, J. Krausová, V. Mráz,
                                                           celkový čas 4:22:26

 · ČERNOHORSKÝ PIVNÍ PŮLMARATON
  Vítěz Martin Šandera, klub: PIM BK P-I, BONBON, čas: 5:43:98
  Vítězka Kateřina Skalická, klub: ASPV Veltrusy, čas: 7:58:86

 · LIDOVÝ BĚH PRO “RODINNÉ SDRUŽENÍ SOPTÍCI” 
  18 účastníků, nejstarší 74 let, nejmladší 4 roky
  Dobrovolné startovné vybráno 1.000,- Kč

Maraton Klub Miřejovice o. s. děkuje všem, kteří podpořili první ročník.

Výše podepsaný účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely MK Miřejovice o. s.


