
Vánoční (půl)maraton u Benátek (244+)
se pořádá v pondělí 26. prosince 2022 v 8:00, 9:00 v NPP Mladá (D10 exit 27/33)

Start a cíl je na parkovišti v lese u mé bílé Fiesty, na jejichž 5. dveří bude nalepená zalaminovaná tabulka s černým 
nesmazatelným popisovačem (protidešťové opatření) pro čárky po jednotlivých kolech a pro váš výsledný čas. 
Občerstovačky budou v kufrech našich aut (alespoň nám to tolik nevymrzne). Prosím řidiče, aby vzali případně 2. 
náhradní klíč pro ty, kteří nepřijedou autem, aby si u nich mohli nechat věci a občerstvovat se v jejich kufrech aut.

Startovat se bude ve 2 vlnách v 8:00 a 9:00. Běží se 4 kola po lesních cestách (4 km asfalt, 4 km široká zpevněná 
cesta, 2,5 km terén) bez časového limitu. Po 2. kole lze změnit M na ½M nebo změnit ½M na M. 
Značení šipek je moukou (quinea při dešti) po levé straně ve směru běhu. 

Startovku s aktuálními informacemi o počasí pošlu v sobotu večer.
V případě krajně nepříznivého počasí bych se pokusil přesunout závod na úterý 27. prosince.

Přihlašování na můj email nebo do tabulky Registrace
Startovné: ZDARMA (Pro „neoblomné“ z vás uvádím č.ú. do max. částky 30 Kč: 1698365013/3030)

Pořádá: Zdeněk Doubek 
737 825 445 (WhatsApp) 
DoubekZdenek@email.cz

(Foto Pavel Kolller 16.9.18)

Mapy:  okruh 10.549 m 61+ 
délka M 42.195 m 244+, ½M 21.098 122+
Autobusem 315 z Prahy do zast. Ovčín a odtud 750 m na start.

Itinerář: Start na parkovišti u závory, po modré, 0,5 km před hájovnou vlevo na lesní cestu Novodvorská, 2,1 vlevo
opustit modrou na cestu Rundál, 3,4 na silniční cestě vlevo, 3,8 vpravo, 4,3 vlevo, 4,6 vlevo, 4,7 vpravo, 5,7 mírně 
vlevo, 6,1 vpravo a vzápětí vlevo po cestě Kostelní, 6,7 vlevo, 7,4 mírně vpravo na širokou cestu, 7,9 obíhá se hodně
blativá cesta vlevo a pak ostře pravo na cestu Dražická až do cíle u závory.
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