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ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL
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MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY 2017
MATTONI KARLOVY VARY HALF MARATHON1.MAPA Č.

MAP NO.

2

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)

17:33 / 17:441

17:36 / 17:522

17:39 / 18:003

17:41 / 18:094

17:44 / 18:175

17:47 / 18:256

17:50 / 18:337

17:53 / 18:428

17:56 / 18:509

17:58 / 18:5810

18:01 / 19:0611

18:04 / 19:1512

18:07 / 19:2313

18:10 / 19:3114

18:13 / 19:4015

18:16 / 19:4816

18:18 / 19:5617

18:21 / 20:0418

18:24 / 20:1319

18:27 / 20:2120

18:30 / 20:3021

km

Start/Cíl | Start/Finish: nábřeží Osvobození
Technické zázemí | Technical area: Hotel Thermal
Seřadiště | Line-Up: nábřeží Osvobození

Trasa závodu | List of streets
Start » nábřeží Osvobození » Zahradní » Mlýnské nábřeží » Lázeňská 
(1  km) » Tržiště » Stará Louka » Mírové nám. » Festivalový most » 
Slovenská (2, 3, 4, 5 km) » Mariánskolázeňská » Nová louka  » Divadelní 
náměstí » Vřídelní (6 km) » I.P. Pavlova » Karla IV. » I.P. Pavlova (7 km) » 
Varšavská (8 km) » náměstí Republiky » Západní (9, 10 km) » Kpt. Jaroše 
» Závodní (11, 12 km) » Studentská (13 km) » Plzeňská (14 km) » Západní 
(15 km) » Šumavská » Moskevská (16 km) » T.G. Masaryka » Zahradní 
(17 km) » Mlýnské nábřeží » Lázeňská » Tržiště (18 km) » Stará louka » 
Mírové náměstí » Festivalový most » Mariánskolázeňská (19 km) » Nová 
louka » Divadelní náměstí » Vřídelní » I.P. Pavlova (20 km) » Karla IV. » 
I.P. Pavlova » nábřeží Osvobození (21 km) » Cíl | Finish

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

technické zázemí
technical area

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo

TECHNICAL
AREA
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Česky  .................  8-9
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První pomoc
First aid
Erste Hilfe
Первая помощь

Vyrývání na medaile
Medal engraving
Medaillengravur
Гравировка на медали

Start
Старт

Cíl / Finish
Ziel / Финиш

Medaile
Medals
Medaillen
Медали

Vyhlášení vítězů
Award ceremony
Preisverleihung
Церемония награждения

Masáže
Massage
Massagen
Массажи

Občerstvení
Refreshment
Erfrischungsstation
Подкрепление

Úschovna zavazadel
Bag deposit
Gepäckaufbewahrung
Камера хранения вещей

Šatna
Changing rooms
Umkleiden
Гардеробная

Tejpování
Taping
Тейпы

Sprchy
Showers
Duschen
Душевые

Legenda mapy
Map legend

Kartenlegende
Карта Легенда

Depo pro štafety
Depot for the relays
Depot für Stafetten
Место сбора перед стартом

Čekací místo na předávce
Waiting place
Warteplatz
Зона ожидания

Koberec časomíry
Timekeeping carpet
Teppich mit der Zeitmessung
Коврики контроля времени

Předávka štafety
Changeover point
Übergabestationen
Место передачи эстафеты

Ukázka štafetové předávky
Relay changeover

MAPA Č.
MAP NO. 3.



MAPA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ – START/CÍL
MAP OF THE TECHNICAL AREA – START/FINISH2.MAPA Č.

MAP NO.
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Legenda / Key

Technické zázemí
Technical area
Guest zóna
Guest zone

Trasa závodu (finish)
Race course (finish)

Seřadiště Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
Line Up Mattoni Karlovy Vary Half Marathon

A | B | C | D | E | G 

Cesta na start
Way to start corridors
Cesta z cíle
Way from finish line
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Startovní koridor
Starting corridor

1705_start numbers_KV_Final.indd   1 03.05.2017   13:20:57

vstup do Expa
/ Expo entrance



Časový program / Time schedule

Pátek 19. května 2017 / Friday 19 May 2017 
13:00–18:00 Running Expo Karlovy Vary / Running Expo Karlovy Vary
17:00 Předzávodní proběhnutí / Pre-Race Run
Sobota 20. května 2017 / Saturday 20 May 2017
10:00–15:00 Running Expo Karlovy Vary / Running Expo Karlovy Vary
14:00 Doprovodný program / Entertainment programme
16:00  Start dm rodinného běhu / dm family run
17:30 Start: Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (21,0975 km) / Mattoni Karlovy Vary Half Marathon 
 Štafetový 1/2Maraton (3 x 5km + 1 x 6,0975km) / Half Marathon Relay 
 2Run (10 + 11,0975km)
19:00 Běžecká party v hotelu Thermal, Vyhlášení vítězů (20:00) – štafeta, 2Run, běh o pohár  
 rektorky VKŠV / Runners Party in Thermal hotel, Award ceremony (20.00), relay, 2Run,  
 VŠKV Rectors Cup

Správná hydratace a půlmaratony

Trénink na půlmaraton je velmi náročný, a aby byl později v závodech náš potenciál využit 
zcela naplno a dosáhli jsme těch nejlepších možných výsledků, je třeba se řídit některými 
pravidly. Dodržování speciálního pitného režimu bude pro organismus živou vodou 
a pomůže zužitkovat všechnu dosavadní dřinu.

Den před půlmaratonem bychom měli pravidelně v krátkých časových intervalech 
pít přírodní minerální vodu a udržovat se tak dostatečně hydratovaní. V den sa-
motného závodu je vhodné kromě předzávodního jídla vypít 350-500ml minerální 
vody 2-4 hodiny před tím, než se postavíme na trať. Následně bychom ideálně měli 
vypít 125-250ml minerální vody 45 minut před startem. Doplňování tekutin v průbě-
hu závodu je velmi individuální a závisí na tom, jak moc se potíme, což se může měnit 
i podle aktuálního počasí. Především je třeba vyhnout se nebezpečné dehydrataci, 
která může zcela pokazit váš běh i vás ohrozit na životě. Znaky blížící se dehydratace, 
kterým je nutné se vyhnout, jsou: sucho v ústech, extrémní žízeň, ztráta energie, 
křeče a bolesti hlavy. Ihned po závodu je pak nepsaným pravidlem vypít až 500ml 
minerální vody a postupně doplňovat všechny ztracené tekutiny a minerály.

Proper hydration and half marathons

Training for a half marathon is very demanding, and to be able to utilize your po-
tential fully later in the race and achieve the best results possible, you should follow 
certain rules. Observing a special drinking regimen will be like a living water for your 
body and will help you draw on all the hard work invested into the training so far.

One day preceding the half marathon, you should keep drinking natural mineral 
water regularly in short intervals to keep the body adequately hydrated. On the day 
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Běžecká etiketa / Runner’s code

1. Půlmaraton není sprint. Je to více než 21 km. / The half marathon isn’t a sprint. It’s more than 21 km.
2. Před závodem absolvujte preventivní sportovní zdravotní prohlídku. / Go for a  sports-health check-up 

before the race.
3. Sledujte předpověď počasí a na závod se oblékněte tak, jako by bylo o 5 °C více. Na start si můžete přiobléct 

starší bundu či mikinu. Všechno oblečení, které zůstane ve startovním koridoru, poputuje k potřebným. / 
Keep an eye on the weather forecast and dress as if the temperature were 5 °C higher. You can put on an 
old coat or t-shirt at the start. All clothing left in the start lanes will go to the needy.

4. Startovní číslo si připněte na viditelné místo na hruď a vyplňte jeho zadní stranu. Usnadní to případné 
poskytnutí zdravotnické pomoci. / Fix your start number to a visible place on your chest and complete the 
details required on the reverse side. This will make it easier to provide health assistance if necessary.

5. Potřebu vykonávejte na místech k tomu určených. / Use the designated toilet areas.
6. Dodržujte pokyny organizátorů. / Adhere to the instructions of the organisers.
7. Předtím, než zahodíte kelímek, odplivnete si nebo se vysmrkáte, koukněte se kolem sebe. / Make sure you 

look around you before throwing away your cup, spitting or blowing your nose.
8. Pokud už nemůžete, přeběhněte nejdříve k okraji trasy a potom teprve zastavte. Zabráníte tak srážkám 

a nečekaným střetnutím. / If you can’t go on any more, first cross to the edge of the course before stop-
ping.  This will prevent collisions and unexpected encounters.

9. Občerstvovací stanice jsou dlouhé několik desítek metrů. Využijte celé délky a  nezastavujte se hned 
u prvního stolu. / The refreshment stations are many metres long. Use the whole length of the space and 
don’t stop right at the first table.

10. Můžete běžet se sluchátky na uších, pokud chcete, ale podél trati je spousta kapel, a tak je škoda o ně přijít. 
/ You can run with headphones if you want, but many bands and music points are located along the course 
so it would be a pitty to miss them.

11. Radost z dokončení závodu sdílejte se svými blízkými až po proběhnutí cílem. / Share your joy about com-
pleting the run with your fans only after you’ve crossed the finish line.

12. Každý je vítěz. Užívejte si běh a radost z něj bez ohledu na výsledný čas. / Everyone’s a winner. Enjoy the 
run and the happiness tha gives you regardless the time.

Co všechno patří do zásad zodpovědného běžce? Více na www.runczech.com/etiketa 
/ What else counts on the list of a responsible runner? Share your ideas with us! 

# bezeckaetiketa | # runnerscode

of the race itself, it is good besides eating the pre-race meal, to drink also about 350-500ml of mineral water 
some 2-4 hours before going to the track. Afterwards, it would be ideal to drink about 125-250ml of mineral 
water some 45 minutes before the start. Further replenishment of liquids during the race is highly individual 
and depends on how much you sweat, which may change in line with the current weather. Primarily, you must 
avoid dangerous dehydration which can spoil your run and be even dangerous to your health. The signs of 
coming dehydration you must avoid are: dry feeling in the mouth, extreme thirst, loss of energy, cramps and 
headaches. There is an unwritten rule of drinking up to 500ml of mineral water immediately after the race and 
gradually replenishing your body with all the liquids and minerals it lost.



MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY
sobota 20. května 2017 | nábřeží Osvobození
START: 17:30

Je přísně zakázáno používat brusle, jízdní kolo 
a jiné jízdní prostředky a vjíždět na trasu s dětskými 
kočárky nebo běžet se psy a brát děti. 
Závodu se účastníte na  vlastní riziko. Před startem 
dobře zvažte svůj zdravotní stav. Na samotných 
běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své 
fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou 
vzdálenost. 
Časový limit je 3 hodiny od startu závodu. Limitní 
čas je uveden pro každý kilometr v mapě závodu. 
Běžci za tímto časem musí z bezpečnostních důvodů 
opustit na pokyn organizátora trať a ukončit svou 
účast v závodě.
Čip a časomíra
Čas je měřený pomocí čipů, které jsou připevněny 
na zadní straně startovního čísla a nesmí být po celou 
dobu závodu odděleny. 
Pamatujte – ŽÁDNÝ ČIP = ŽÁDNÝ ČAS! 
Startovní číslo musí být připevněno na  viditelném 
místě na  hrudi. Špendlíky pro připevnění najdete 
v  obálce se startovním číslem. Čip je jednorázový 
a po závodě se nevrací.

DEN ZÁVODU
Jak se dostat na start, parkování
Všechny závody startují na  nábřeží Osvobození 
v centru města. Městská hromadná doprava – startovní 
číslo je vaší jízdenkou na MHD v den závodu od 12:00 
hod do  24:00 hod. Nejblíže ke  startu je autobusové 
nádraží Tržnice – lehce dostupné pěšky. Parkování 
v blízkosti startu a cíle není k dispozici, podívejte se 
na naše doporučení k parkování a dopravě na webu 
www.runczech.com/dopravakv 
Technické zázemí (mapa č. 2)
Umístěno na  nadzemním parkovišti hotelu Thermal 
100 metrů od místa startu. Vstup jen se startovním 
číslem na  půlmaraton, štafetu a  2Run a  případně 
batůžkem o  max. povolené velikosti (viz. níže)! Není 

dovolen vstup jiným osobám a s jinými zavazadly (např. 
krosna, kolo apod.). Naleznete zde toalety, šatny, 
úschovnu zavazadel, masáže (poskytuje Emspoma), 
vyrývání medailí, tejpování a  sprchy. Východ 
z technického zázemí je směrem na Poštovní most. 
Úschovna
Otevřena od  16:00 do 21:30. Řazení v úschovně dle 
posledního dvojčíslí vašeho startovního čísla. Max.
rozměry zavazadla  25 x 35 x 50 cm. Doporučujeme 
využít oficiální vak, který jste obdrželi v Expu.
Jak se dostat na start a do koridoru (mapa č. 2)
Koridory otevřeny od  17:00 hodin, řazení dle 
označení “group” na vašem startovním čísle. Přístup 
z  technického zázemí přes Poštovní most. Vstup 
pouze pro běžce.
Vodiči
Viditelně označeni s časy 1:30, 1:40, 1:50, 2:00, 2:10, 
2:30. Svého vodiče najdete v příslušném koridoru.
Občerstvovací stanice
Na 4,8; 10,6; 15,3 km a v prostoru cíle VODA MATTONI 
/ GATORADE ISOTONICKÝ NÁPOJ / OVOCE. V  cíli 
obdržíte vodu Mattoni.
Osvěžovací stanice
Na 7,5., 12,5. a 17,5 km. VODA MATTONI / HOUBIČKY 
S VODOU.
Toalety
K  dispozici u  každé občerstvovací a  osvěžovací 
stanice, na předávkách, v  technickém zázemí 
a v prostoru startu a cíle.
Zdravotní služba
Je k dispozici na startu, v cíli a v technickém zázemí. 
V případě zdravotních problémů kontaktujte 
dobrovolníky nebo volejte 155 a nahlaste startovní 
číslo závodníka. Do závodu nastupujete na vlastní 
riziko. Na trase bude rozmístěno více než 15 
zdravotnických míst označených bannery a vlajkami 
Ibalgin, 4 mobilní skupiny s AED a několik stanic ZZS 
KVK s rychlou pomocí.

MATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY 2017CZ
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VYPLŇTE INFORMACE O VÁS NA ZADNÍ 
STRANU STARTOVNÍHO ČÍSLA PRO PŘÍ-
PADNÉ OŠETŘENÍ!.

Cílové fotografie
Informace ohledně cílových fotografií obdržíte 
emailem do 3 dnů po skončení závodu.

INFORMACE PRO ŠTAFETY A 2RUN
Start
Start štafetového 1/2Maratonu a závodu dvojic 2Run 
je společně s  běžci celého závodu, tedy v  17:30 
na nábřeží Osvobození.
Štafetový kolík
Štafetový kolík = čip s  páskou, který si předáváte 
mezi jednotlivými členy štafety na  předávacích 
místech. První člen štafety si nesmí zapomenout vzít 
tento kolík s sebou na start. 
1. člen štafety
speciální koridor v  přední části seřadiště označený 
písmenem „D”. 
2. – 4. člen štafety
Řazení do  koridorů na  příslušných předávacích 
místech dle vašich startovních čísel. 
Předávací místa (mapa č. 1)
1. předávka 5 km – poblíž křižovatky mezi ulicemi 
Slovenská a U Imperiálu; 
2. předávka 10 km – na ulici Západní u KV Arény; 
3. předávka 15 km – na  křižovatce ulic Západní 
a Plynárenská.
Na  předávce se zařaďte do  koridoru a  vyčkejte 
na  svého kolegu. Předávací místa jsou vyznačena 
v mapě závodu.
Předávací místo 2Run (mapa č. 1)
1. předávka 10 km – na ulici  Západní u KV Arény
Předávka (mapa č. 3)
PROSÍME, VĚNUJTE POZORNOST GRAFICKÉMU 
ZNÁZORNĚNÍ PŘEDÁVEK! Na  svého kolegu 
(A) z  týmu čekáte v  koridoru na  předávce před 
kobercem, který měří čas. Jakmile spatříte kolegu (A), 
společně vybíháte směrem ke  koberci. OBA (A+B) 
MUSÍTE PŘEBĚHNOUT PŘES KOBEREC ČASOMÍRY 

SOUČASNĚ. Tento koberec je položen na  zemi 
a  má černou barvu. Kolega (A) skončí v  prostoru 
za  kobercem, vy  (B) pokračujete na  další předávku 
nebo do cíle.
Doprava na předávací místa
Pěšky, popřípadě autobusem. Na  5 km je zajištěna 
doprava autovláčkem – odjezd v  17:00 od TRŽNICE 
(ulice Varšavská), čeká u předávek a vrací se s běžci  
cca v  18:15. Na  10 km a  15 km odjíždí dva autobusy 
v 17:00 opět od TRŽNICE. Návrat prvního autobusu 
cca v 18:45, druhého autobusu v 19:30.
3 nejdůležitější pravidla, 
která je nutno dodržet:
1) Členové týmu si nesmějí navzájem prohodit 
startovní čísla. 
2) První člen štafety si nesmí zapomenout vzít 
s  sebou na  start štafetový kolík, který je tvořen 
čipem. 
ŽÁDNÝ ŠTAFETOVÝ KOLÍK = ŽÁDNÝ ČAS! 
3) Za žádných okolností se nesmí měnit pořadí běžců 
na  jednotlivých úsecích. Tak, jak jste jména uvedli 
na  přihlášku, musíte dodržet i  pořadí jednotlivých 
předávek.

Respektujte pokyny organizátorů a dobrovolníků, 
aby celý závod proběhl v pořádku! Děkujeme.

HODNĚ ŠTĚSTÍ!

CZMATTONI 1/2MARATON KARLOVY VARY 2017
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It is strictly forbidden to use roller-skates, 
bicycles or other means of transport, to go on the 
course with a child’s pram, run with dogs or carry 
children. Participation in the race is at participants’ 
own risk. Time limit is 3 hours from start. The limit 
time is listed for each kilometer in the map of the 
race. All runners behind this time must leave the 
course and finish their participation in the race for 
safety reasons.
Chip and Timekeeping
Timekeeping will be tracked through chips, which 
will be attached to the back of the start number, 
and which must not be removed at any time during 
the race. Remember – NO CHIP = NO TIME!
Your start number must be fixed to your T-shirt 
and be visible on your chest. Safety-pins will be 
included in the envelope containing your start 
number.
Chips are disposable! 

RACE DAY
Public Transport, Car Parks
the start of all races is on the nábřeží Osvobození, 
in the city center, easily accessible by foot. Public 
transport (on the race day, your starting number 
is your ticket for the public transports from 12pm 
to 12am) or see more at runczech.com/dopravakv 
Technical Area (map no. 2)
Located on nábřeží Osvobození. There are toilets, 
changing rooms, bag deposit, massages, showers, 
taping and after the race medal engraving. Entry 
only with a start number of Half Marathon, Relay 
or 2Run.
Bag Deposit
Open from 4:00 p.m. until 9:30 p.m. Hand over 
your belongings to a  volunteer standing at the 
appropriate box corresponding to the last two 
digits of your bib number. Maximum accepted size 

of bags 25×35×50 cm. We recommend to use the 
race official  sack which you received in Expo.
How to get to the Start  
and your Corridor (map no. 2)
Corridors are open from 5:00 p.m. Your corridor is 
according to “group” on your start number. Entrance 
to the corridors from technical area. Entrance only 
for runners.
Pacemakers
Are clearly visible according to times: 1:30, 1:40, 1:50, 
2:00, 2:10, 2:30. The pacemakers will be standing in 
the appropriate corridors according to times.
Refreshment Points
Will be located at the 4,8; 10,6; 15,3 km marks and 
at the finish on both sides. MATTONI WATER / 
GATORADE ISOTONIC DRINK / FRUITS.
Refreshing / Sponge Points
Will be located at the 7.5, 12.5, 17,5 km marks. 
MATTONI WATER AND WATER SPONGES.
Toilets
Are placed at every refreshment point, changeover 
point, technical area, at the start and finish.
Medical Service
Will be available at the start, the finish, technical 
area and along the course. If you need to call an 
ambulance, ask a volunteer or call the emergency 
services on number 155 and tell them your starting 
number. If you are not feeling well or have recently 
been ill it’s best to not take part in the race.
There will be more than 15 medical points marked 
with banners and flags of Ibalgin, 4 mobile teams with 
AED and ambulance points along the course.

ON THE BACK OF YOUR NUMBER FILL IN 
ALL IMPORTANT INFORMATION ABOUT 
YOUR STATE OF HEALTH FOR THE CASE 
OF MEDICAL ASSISTANCE.
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Finish Photographs
You will be notified about your finish photos by 
email within 3 days after the race.

INFORMATION FOR RELAY TEAMS & 2RUN
Start
The relay race and the race 2Run start at the 
same time as the runners in the main race, i.e. 
at 5:30 pm.
The start is on the nábřeží Osvobození.
Relay Baton
The relay baton = a  chip which measures your 
time and which individual relay members hand 
over to one another at the change-over points. 
The first relay member mustn’t forget to take this 
baton along with him/her to the start line. NO 
RELAY BATON = NO TIME!
1st Member of the Relay Team
A  special corridor towards the front of the line-
up area on the nábřeží Osvobození, indicated with 
the letter “D” 
2nd – 4th Members of the Relay Team
Line up in the prepared corridor at the appropriate 
changeover points
Changeover Points (map  no. 1)
1st changeover 5. Km – near the cross-road of the 
streets Slovenská and U Imperialu; 
2nd changeover 10. Km – at the street Západní 
near the KV Arena; 
3rd changeover 15. Km – near the cross-road of the 
streets Západní and Plynárenská. The changeover 
points are indicated on the map of the course in 
the previous section. 
Changeover point for 2Run 
1 changeover 10. Km – at the street Západní near 
the KV Arena. 
Changeover (map no. 3)
PLEASE PAY ATTENTION TO THE GRAPHICAL 
ILLUSTRATION OF THE CHANGEOVERS!
Wait for your team-mate (A) in the corridor at the 
changeover in front of the carpet that measures 
your time. As soon as you (B) see your team-

mate, run together towards the carpet. BOTH OF 
YOU (A+B) MUST RUN OVER THE TIMEKEEPING 
CARPET AT THE SAME TIME. This carpet is laid 
on the ground and is black. The incoming runner 
(A) finishes in the area beyond the carpet, you 
continue on to the next changeover or to the 
finish line.
Transport to the Changeover Points
On foot or by bus. From the 5th km there is a transfer 
by autotrain, which departs at 5 pm from the 
TRŽNICE station (str. Varšavská), waits at the 
changeover points and comes back with runners ca 
6:15 pm. Two buses go from the 10th and 15 km from 
the TRŽNICE station. The first bust comes back at 
6:45 pm, the second one at 7:30 pm.
The 3 most important rules that you must 
follow:
1) Team members are not allowed to swap start 
numbers. 
2) Under no circumstances is it allowed to change 
the order of the runners on the individual legs. You 
must run in the order that your names are listed on 
the application form.
3) The first relay member mustn’t forget to bring 
along the relay baton which is made using a chip. 
NO RELAY BATON = NO TIME!

Please follow the instructions of the organizers 
and volunteers! Thank you.

MATTONI KARLOVY VARY HALF MARATHON 2017
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Es ist strengstens verboten Rollschuhe, Fahrräder 
oder andere Fortbewegungsmittel zu benützen. 
Das Rennen mit Kinderwagen und mit Tieren ist 
ebenfalls untersagt. Die Teilnahme am Rennen 
findet auf eigene Gefahr statt. Das Zeitlimit ist 
3 Stunden. Das Zeitlimit ist für jeden einzelnen 
Kilometer begrenzt und in der Streckenkarte 
verzeichnet. Alle Läufer die sich unter dieser Zeit 
befinden, müssen die Strecke verlassen und den 
Lauf aus Sicherheitsgründen beenden.
Chip und Zeitmessung
Die Zeitmessung wird mit Hilfe von Chips 
durchgeführt, welche auf der Rückseite der 
Startnummern angebracht werden und während 
des gesamten Laufes auf keinen Fall entfernt 
werden dürfen. Es gilt: KEIN CHIP – KEINE 
ZEITMESSUNG! Die Startnummer muss sichtbar 
vorne getragen werden. Sicherheitsnadeln 
erhalten Sie zusammen mit der Startnummer in 
einem Umschlag.  

RENNTAG
Start Öffentliche 
Verkehrsmittel, Parkplatz
Starten auf dem nábřeží Osvobození Platz, 
den man sehr leicht zu Fuß erreichen kann. 
Öffentliche Verkehrsmittel (am Tag des Rennen 
ist Ihre Startnummer das Ticket für die Öffentliche 
Verkehrmitteln ab 12:00 bis 24:00 Uhr). In der 
Nähe des Start – und Zielbereichs gibt es keine 
Parkplätze.
Technischer Service Bereich (Karte Nr. 2 und 
3) Befindet sich am parksplatz Thermal. Der Zutritt 
ist nur mit der Startnummer möglich. Toiletten, 
Umkleiden, Gepäckaufbewahrung, Massagen und 
nach dem Rennen Medaillengravierungservice.
Gepäckaufbewahrung
Ist geöffnet ab 16:00 zu 21:30. Übergeben Sie Ihre 
Sachen an der Taschenablage an einen Freiwilligen, 

der an der passenden Box mit den letzten beiden 
Ziffern Ihrer Startnummer steht. Die Masse 
25x35x50 cm nicht überschreiten. Wir empfehlen 
Ihnen die offiziell Säcke aus Expo zu benutzen.
Wie Sie zum Start und zu Ihrem Korridor 
gelangen (Karte Nr. 2)
Korridor sind geöffnet ab 17:00 nach der “Gruppe” 
auf der Startnummer. Eintritt aus Technischer 
Sevice Bereich nur für Läufer. 
Die Schrittmacher
Klar ersichtlich mit der Zeit 1:30, 1:40, 1:50, 2:00, 
2:10, 2:30. Die Schrittmacher werden in den 
entsprechenden Korridoren stehen.
Erfrischungsstellen
Bei den Kilometermarkern 4.8; 10.6 und 15.3 sowie 
hinter dem Ziel auf beiden Seiten der Strecke. 
MATTONI MINERALWASSER / GATORADE 
ISOTONIC GETRÄNK / OBST.
Kleine Erfrischungstellen
bei den Kilometern Marken 7.5; 12.5 und 17,5 km auf 
rechte Seite. MATTONI MINERALWASSER / NASSE 
SCHWÄMME.
Toiletten
Befinden sich an jeder Erfrischungsstelle, im 
technischen service Bereich und im Start-/Zielbereich.
Medizinische Versorgung
Am Start und Ziel, im technischen service Bereich 
sowie entlang der Strecke zur Verfügung; sollte es 
nötig sein eine Ambulanz zu rufen, fordern Sie einen 
freiwilligen Helfer zu einen medizinischen Notruf 
unter der Nummer 155 auf. Falls Sie sich nicht gut 
fühlen oder kürzlich krank waren, wäre es besser 
nicht am Rennen teilzunehmen. Die Teilnahme am 
Rennen erfolgt auf eigene Gefahr. 
Entlang der Strecke gibt es mehr als 15 Erste Hilfe-
Punkte markiert mit Banners und Fahnen von Ibalgin 
verteilt, vier mobile Teams mit AED (automatisierter 
externer Defibrillator) sowie stationierte 
Rettungswagen. 

MATTONI KARLOVY VARY HALF MARATHON 2017DE
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FÜLLEN SIE BITTE DIE RÜCKSEITE DER 
STARTNUMMER FÜR EINE EVENTUELLE 
SOFORTIGE MEDIZINISCHE 
VERSORGUNG AUS.

Zielfotos
Informationen über Ihre Zeilfotos erhalten Sie per 
E-Mail drei Tage nach dem Rennen.

INFORMATIONEN FÜR STAFFETENLÄUFER, 
2RUNLÄUFER
Start
Stafettenlauf und 2Run beginnt gleichzeitig mit 
dem Start des Hauptrennens um 17:30 Uhr. Der Start 
ist auf dem nábřeží Osvobození Platz.
STAFFELSTAB
Der Staffelstab enthält einen Chip, der Ihre Zeit 
misst und der von den einzelnen Staffelläufern an 
den Übergabepunkten weitergegeben wird. Der 
erste Läufer darf nicht vergessen, den Stab mit an 
den Start zu nehmen. Vergessen Sie nicht, KEIN 
STAFFELSTAB = KEINE ZEITMESSUNG!
Erstes Mitglied im Team = Startläufer
Es gibt einen speziellen Korridor am Anfang 
der Aufstellungszone, gekennzeichnet mit dem 
Buchstaben “D”.
Zweites, drittes und viertes  
Mitglied im Team
Bitte stellen Sie sich an den jeweiligen 
Übergabestationen in den vorbereiteten Korridoren 
bereit. Die Korridore sind vor den Messteppichen 
platziert (welche Ihre Zeit aufnehmen) in Richtung 
des Rennens.
Übergabe stationen Stafettenlauf  
(Karte Nr. 3)
1. Übergabe 5. Km – in der Nähe von der Kreuzung 
Slovenská und U Imperiálu. 
2. Übergabe 10. Km – auf der Straße Západní in der 
Nähe von KV Arena 
3. Übergabe 15. Km – in der Nähe von der Kreuzung 
Západní und Plynárenská. Die Übergabestationen 
sind in der Karte der Rennstrecke im vorigen 
Abschnitt gekennzeichnet.

Übergabe stationen 2run
1. Übergabe 10. Km auf der Straße Západní in der 
Nähe von KV Arena
Transport zu den Übergabestationen
Zu Fuss, ggf. mit dem Bus. Bus Transport zum 
5.Kilometer sichergestellt -mit einem touristischen 
Zug. Abfahrt um 17:00 Uhr von der Station 
„TRZNICE“ (Strasse Varšavská), der Buss wartet bei 
den Übergaben und bringt die Läufer zurück um 
18:15 Uhr. Bus Transport zum 10. und 15.Kilometer 
ebenfalls sichergestellt von der Station TRŽNICE. 
Abfahrt des 1.Busses um 18:45 Uhr, Abfahrt des 
2.Busses um 19:30 Uhr.
Die drei wichtigsten regeln
1) Team - Mitglieder dürfen keine Startnummern 
austauschen. 
2) Es ist unter keinen Umständen erlaubt die 
Reihenfolge der Läufer auf den einzelnen 
Abschnitten zu ändern. Sie müssen in der 
Reihenfolge laufen, in welcher die Namen im 
Anmeldungsformular aufgeführt sind.
3) Das erste Mitglied darf den Staffelstab, der aus 
dem Chip besteht,  nicht  beim Start vergessen! 
KEIN STAFFELSTAB = KEINE ZEITMESSUNG!

Bitte folgen Sie den Anweisungen der Veranstalter 
und der freiwilligen Helfer! Danke!

DEMATTONI KARLOVY VARY HALF MARATHON 2017
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На трассе категорически запрещено 
использование велосипедов и других 
транспортных средств, а также выходить 
на трассу с детскими колясками или с 
животными. Временной лимит забега - 3 часа. 
Время лимита указано для каждого километра на 
карте трассы. Участники, которые будут бежать 
под лимит, должны будут сойти с трассы в целях 
безопасности. Чип одноразовый. Его НЕ нужно 
возвращать после забега.

Cтартовый номер, чип и хронометраж
Ваше время забега будет фиксироваться с 
помощью чипa, который находится на задней 
стороне стартового номера. Его нельзя снимать 
на протяжении всего забега. Помните: нет чипа 
= не будет определен результат! Стартовый 
номер должен быть прикреплен к футболке на 
груди на видном месте. В конверте со стартовым 
номером вы найдете булавки для крепления.  

ДЕНЬ ЗАБЕГА
Общественный транспорт, парковка
все забеги стартуют на Hабережной 
освобождения в центре города, к старту легко 
пройти пешком. Oбщественный транспорт: 
стартовый номер - это ваш проездной 
билет на общественный транспорт в день 
соревнований с 12:00 до 24:00. ближе всего к 
старту находится автовокзал Tržnice, откуда 
легко можно добраться пешком. парковка 
находится также вблизи старта и финиша
Техническая зона (карта 2)
Зона будет расположена на надземной парковке 
отеля Thermal в 100 метрах от стартовой 
площадки. Вход возможен только при наличии 
стартового номера. Здесь вы найдете туалеты, 
раздевалки, камеры хранения багажа, массажи 

(от Emspoma), и возможность выгравировать свое 
имя и результат на медали. Выход в направлении 
Poštovní most.
Камера хранения вещей
Oткрыта в день забега с 16:30 до 21:30. Oставьте 
ваши вещи в одделении, который отвечает двум 
последним числам вашего стартового номера. 
Максимальный размер сумки 25 × 35 × 50 см. 
Cоветуем использовать официальный RunCzech 
рюкзак, который Вы получили в Expo..
Как пройти на старт и к коридорам 
Коридоры будут открыты с 17:00. Коридор 
обозначен на стартовом номере „group“. Bход 
разрешен только для участников с номером и 
соответствующей группой. Вход доступен из 
технической зоны через Poštovní most и только 
для участников
Пейсмейкеры
время пейсмейкера будет четко обозначено: 1:30, 
1:40, 1:50, 2:00, 2:10, 2:30. Пейсмейкеры будут 
в соответствующих коридорах.
Пункты с водой и подкреплением
пункты будут расположены на 4,8; 10,6; 15,3 км, и в 
зоне финиша. вода Mattoni / Gatorade спортивный 
напиток / фрукты. на финише вы получите также 
пакет с напитками. 
Освежительные пункты
Hа 7,5. - 12,5. и 17,5 км. вода Mattoni и губки с водой.
Туалеты
доступны на каждом освежительном пункте, в 
технической зоне и на финише.  
Медицинская помощь
доступна на старте, финише и вдоль трассы. 
в случае осложнений обратитесь к волонтеру 
или позвоните 155. если вы не чувствуете 
себя достаточно хорошо или недавно чем-то 
болели, советуем вам не бежать. На трассе 
будет размещено более 15 пунктов медицинской 
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помощи, 4 мобильные группы и несколько станций 
первой помощи. 

Заполните информацию о Вашем 
состоянии здоровья на обратной 
стороне стартового номера.

Финишная фотография
Информация о ваших фотографий вы получите 
по электронной почте через 3 дня после забега.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭСТАФЕТ И 2RUN
Старт
Cтарт эстафет и 2RUN будет совместно 
с полумарафоном в 17:30, на набережной 
Освобождения.
Эстафетная палочка
Эстафетной палочкой является чип, который 
измеряет ваше время и который передается 
между членами эстафетной команды. первый 
член эстафетной команды должен взять с собой 
этот чип на старт. помните: нет чипа – нет 
результата!
1-й член эстафеты
специальный коридор в передней части 
обозначен буквой „D“.
2-й, 3-й, 4-й член эстафеты
в специально предназначенном коридоре 
на пунктах передачи, обозначенном тем же 
цветом что и ваш стартовый номер.
Пункты передачи эстафеты (карта 1)
1-й пункт передачи на 5 км - вблизи перекрестка 
улиц Slovenská и U Imperiálu. 
2-й  пункт передачи на 10 км - на улице Západní 
около KV Arény. 
3-й пункт передачи на 15 км на перекрестке улиц  
Západní и Plynárenská. В пункте передачи встаньте 
в нужном коридоре и ждите своего коллегу. 
Пункты передачи обозначены на карте забега.
Пункты передачи 2RUN (Карта № 1)
1-й пункт передачи на 10 км – на улице Západní 
около KV Arény.

Пункты передачи (Карта № 3)
Пожалуйста, обратите внимание на карту пунктов 
передачи! Ждите своего коллегу (А) в коридоре 
перед ковром, который измеряет время. Когда вы 
увидите своего коллегу (A) совместно начинайте 
бежать по направлению  к ковру. ВЫ ОБА (A + B) 
ОДНОВРЕМЕННО ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕЧЬ КОВЕР 
(ковер на земле). Коллега (А) остановится за 
ковром, а вы (B) продолжаете бег к следующему 
пункту передачи или к финишу.
Транспорт на пункты передачи
Пешком или на автбусе. На 5 км Вас ждет 
автовагончик - отъезд в 17:00 от станции TRŽNICE 
(ул. Varšavská), будет Вас ждать на пунтках 
передачи эстафеты и в 18:15 привезет Вас с 
бегунами обратно. На 10 км  и 15 км два автобуса 
выезжают в 17:00 со станции TRŽNICE. Первый 
автобус едет обратно в 18:45, второй - в 19:30.
3 самых важных правила, которые 
необходимо соблюдать:
1. Члены команды не имеют права обмениваться 
номерами. 2. Первый член эстафетной команды 
должен взять с собой эстафетную палочку - чип, 
который измеряет время. Помните: нет чипа = не 
будет определен результат!
3. Ни в коем случае нельзя изменять порядок 
бегунов. Необходимо соблюдать порядок 
передачи так, как вы указаны в анкете. 

Просьба соблюдать указания организаторов 
и волонтеров, чтобы забег прошел удачно! 
Спасибо.
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ALL
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