
Michal Weiss (ředitel závodu) Petr Panchartek (ředitel OC Forum Ústí n/L.)

Vás zvou na maraton s nadhledem

1. ročník  FORUM  MARATONU
na střeše obchodního střediska v centru Ústí nad Labem

Datum konání: sobota 16. října 2010
Místo: 4. podlaží Obchodního centra Forum Ústí nad Labem
Čas startu: 10.00 hod.
Čas prezentace: v den konání 7.00 – 8.30 hod. v místě startu závodu
Startovné: 0,–Kč pro předem přihlášené, 300,–Kč při přihlášce na místě

Přihlášky a informace:
 písemně na adresu – Michal Weiss, Neštěmická 726/27, 400 07, Ústí n/L.
 e-mailem – michal.weiss@centrum.cz
 telefonem nebo SMS +420 603 955 360
 on-line – www.michalweiss.ic.cz
 TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:  30.9.2010
 Přihlášky na místě možné s platbou startovného.
Z osobní praxe vím, že český běžec nechává přihlášku na poslední chvíli. Snad vás startovné přesvědčí o vhodnosti přihlášky předem. DÍKY! M.W.

Kategorie: muži – do 49 let, 50 a více let
 ženy – do 39 let, 40 a více let

Ceny:  první 3 v kategorii, celkový vítěz a vítězka
  Každý z účastníků obdrží balíček sport. výživy a atypickou upomínku na atypický závod. Ceny věnují sponzoři závodu (sportovní
  vybavení, relaxační pobyty, sportovní výživa apod.)

Technické údaje:
  Okruhový závod na střeše obchodního centra, délka okruhu 600m, 70 okruhů + náběh od startu do prostoru cíle, okruh úředně změřen.
  Povrch- beton, na okruhu  je jedno 50 m klesání a jedno 50 m stoupání. Poloměr zatáček max 90 stupňů, jedna vracečka 180 stupňů.
  Měření časů, výsledky jsou zajištěny čipovou technologií s průběžným přehledným zobrazováním na tabuli firmou Sportovní servis.cz.

Závodní zázemí:
  Šatny ve stanech v prostoru cíle. Občerstvovací stanice v prostoru cíle – iontové nápoje, voda, čaj, tyčky, sušenky, ovoce, sůl, osvěžovací  
  hubky, WC k dispozici přímo na ploše. Parkovací místa pro účastníky vyhrazena ve 3. podlaží obch. centra.
  Lékařskou službu na místě zajišťuje Záchranná služba.

Doprovodný program:
   – živá hudba na ploše
   – skupina bubeníků Dětského domova Tisá
   – vystoupení mažoretek

POZOR! Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Organizátoři nepřejímají žádnou odpovědnost za újmy na zdraví způsobené v souvislosti
s Forum maratonem. V případě deštivého počasí může být betonový povrch tratě místy kluzký.

Běželi jste letos maratón na silnici?
Běželi jste letos maratón v terénu?
Běželi jste letos maratón do kopečka nebo s kopečka?

Na střeše obchodního centra s výhledem na centrum města, do údolí Labe se zámkem Větruše a hradem Střekov z výšky věže sousedního kostela,
jste určitě ještě neběželi.
Přijďte si to na závěr sezóny vyzkoušet!

Připravili jsme atypický maratonek. TĚŠÍME SE NA VÁS!!!


