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I N F O R M A C E 

 

18. MĚLNICKÝ MARATÓN MÍRU –21.4.2012 
 
 

1 - PREZENTACE 
závodníků na radnici v den závodu v  8-9.30 hod. Každý startuje na vlastní odpovědnost podle 
čestného prohlášení.  Startovné  Kč 200,- se po termínu přihlášky 11.4.2012 zvyšuje 
o příplatek Kč 50,- (žactvo Kč 10,-). 
 

2 - ŠATNY, WC 
jsou otevřeny od 8 hod. Pořadatel nemůže ručit za odložené věci v šatnách, cennosti je možné 
uložit v závodní kanceláři. Veřejné WC je na náměstí. 
 

3 - PARKOVÁNÍ 
vozidel účastníků ZDARMA pouze  na parkovišti Městského úřadu. 
 

4 - TRAŤ 
z Mělníka přes Pšovku, Chloumek a Lhotku členitá a dále celým Kokořínským údolím přes 
Harasov, Kokořínský důl na Ráj (obrátka) téměř rovina. Závod probíhá při plném silničním 
provozu částečně řízeném policií. Délka trati je značena ukazateli po LEVÉ STRANĚ. 
 

5 - MEZIČAS  
půlmaratónu bude hlášen na obrátce, závod není omezen limitem. 
 

6 - VLASTNÍ OBČERSTVENÍ  
řádně označené (startovní číslo, km) je nutné předat nejpozději do 9 hod. (vchod radnice). 
 

7- OSVĚŽOVACÍ A OBČERSTVOVACÍ STANICE:  
 č.1 Chloumek (km 5/37), č..2 Štampach (km 10/32), č..3 Kokořín (km 15/27), č.4. Ráj (obrátka km 

21,1), č.5 Mělník (cíl): vlastní, nápoje (čaj, voda, iontový ), ovoce, sušenky, cukr, sůl.  
 Kelímky a houbičky odhazujte pro snadnější sběr na silnici! 
 

8 - STARTOVNÍ ČÍSLA  
se odevzdávají po doběhu na náměstí proti převzetí občerstvení: při nevrácení špendlíků bude 
požadována náhrada Kč 10,- při poškození čísla Kč 50,- a při jeho nevrácení Kč 100,-, jinak 
nebude přiznána cena. 
 

9 - POHOŠTĚNÍ 
na poukázku od prezentace od 13 hodin na radnici. 
 

10- VÝSLEDKY 
budou vyvěšovány průběžně na informačním panelu pod podloubím a po skončení závodu obdrží 
každý předběžnou výsledkovou listinu. Konečnou výsledkovou listinu s tradiční upomínkou na 
závod lze obdržet na poukázku u prezentace za poštovné Kč 10,-. 
 

11- SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 18.MMM   
ve 14:30 hod. na náměstí. Žádáme vítěze všech kategorií o včasnou účast! 
 

12.- VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ S PŘEDÁNÍM CEN 18. MMM 
v 15.30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu: každý obdrží diplom, výsledkovou listinu 
a cenu vlastním výběrem podle umístění a v termínu přihlášení tradiční upomínku na 
Mělník. 
 

13 - AUTOBUS DO PRAHY  
odjíždí v 17:00 hod. od Městského úřadu: závodníci na jízdenku od prezentace ZDARMA, 
ostatní účastníci za poplatek Kč 10,-. 

 
Mělník, 15.6.2011 

Ing. Svatoslav Lugr                                                                  
ředitel závodu  

KLUB  PŘÁTEL  BĚHU  KOKOŘÍNSKÝM  ÚDOLÍM  MĚLNÍK 


