
1. Žatecký půlmaratón  
a běh na 10 km 

 
pořádá v neděli dne 21.4. 2013 

 
Atletický klub Žatec 

 
Start závodu: společný pro všechny kategorie v 10:00 na lávce přes Ohři  
 u koupaliště v Žatci 
 
Prezentace: od 8:30 do 9:30 v místě startu 
Přihlášky:  předem na e-mail: j.luc@seznam.cz do 18.4.2013 
 
Startovné: půlmaratón … 80 Kč 
 běh na 10 km … 60 Kč 
 splatné při prezentaci 
 
Šatny, sprchy: koupaliště Žatec  
Parkování: u koupaliště nebo fotbalového stadionu 
 

 
 
 
Popis trasy: Rovinatá obrátková trať vede podél řeky Ohře převážně po 

nezpevněných cestách. Trasa je shodná s modrou turistickou značkou  
 a zároveň cyklostezkou č.6 s výjimkou prvního (a posledního) 

kilometru, kde se k libočanskému jezu běží po širší cestě (bude 
značeno). 

  
 Obrátka běhu na 10 km se nachází přibližně 400 metrů za obcí 

Stroupeč, obrátka půlmaratónu je v obci Vičice.  



 Na trase půlmaratonu se běží 3 km po silnici.  
 Zvlněný profil v úseku km 7-9  a km 12-14 (Přívlaky-Stranná). 
 
Občerstvení: Pořadatel zajišťuje občerstvení na trati a v cíli. Občerstvovací stanice 

budou umístěny v blízkosti obrátek (tedy na 5., 10,5. a 16. km 
půlmaratónu) a vybaveny vodou, iontovým nápojem a ovocem. 

 
Kategorie: půlmaratón (21,0975 km) … muži do 39 let (1974 a mladší) 
  … ženy do 39 let (1974 a mladší) 
  … muži nad 40 let (1973 a starší) 
  … ženy nad 40 let (1973 a starší) 
  
 10 km  … muži do 39 let (1974 a mladší) 
  … ženy do 39 let (1974 a mladší) 
  … muži nad 40 let (1973 a starší) 
  … ženy nad 40 let (1973 a starší) 
   
Ocenění: V každé kategorii budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, kteří obdrží 

věcné ceny dle možností pořadatele. Všichni účastníci obdrží diplom 
se svým jménem. 

 
Časový limit není stanoven. Za platnou lékařskou prohlídku zodpovídá vysílající složka. 
Závod probíhá bez omezení provozu na komunikacích, závodníci startují na vlastní 
nebezpečí. 
 
Případné upřesňující informace budou zveřejněny na facebooku Žateckého půlmaratónu.  
 

 
 

situace trasy závodu 
 
 
Za pořadatele Vás na závod zvou: ředitel závodu: Monika Slavíková 
    hlavní rozhodčí: Jaroslav Luč 
    předseda klubu: Jan Bajbora 


