Johnson Controls štafetový polmaratón – Nedeľa 07.04.2019
ORGANIZÁCIA A POKYNY PRE ŠTAFETOVÉ DRUŽSTVÁ A ICH ČLENOV
Odovzdávkové územia sa nenachádzajú priamo na trase behu, ale je potrebné si k ním niekoľko metrov mimo trasu hlavného behu –
dobehnúť, a rovnako tak sa z odovzdávkového územia zase vrátiť smerom na trasu hlavného behu.
Cieľom je dosiahnuť prehľadnejší, kultivovanejší a bezpečnejší spôsob odovzdávania a preberanie štafetových náramkov a zabezpečiť,
aby sa štafetári len minimálne miešali s bežcami hlavných behov v tesnej blízkosti trate.
Miesta odovzdávok budú riadne vyznačené aj smerovými tabuľami, rovnako tak organizátorom, venujte preto zvýšenú pozornosť jednak
dobehu na odovzdávkové územie a jednak momentu, kedy sa z odovzdávkového územia po prevzatí štafety opäť zapojíte do hlavnej trasy
behu, aby nedochádzalo ku kolíziám s ostatnými bežcami.
Miesta odovzdávok budú rozdelené na 5 samostatných zón (podľa štartových čísiel) pre štafetový polmaratón a jednu zónu pre štafetový
maratón.
Vaše osobné veci si môžete zložiť priamo v úschovni v technickej zóne. Veci, ktoré máte záujem mať pri dobehu na štafetovú odovzdávku,
vám prenesie váš kolega zo štafety, ktorý vybieha po vás.
Ďakujeme

Dĺžka jednotlivých úsekov je nasledovná – A (5,3 km) – B (4,2 km) – C (5,9 km) – D (5,7 km)
Miesta štafetových odovzdávok sú nasledovné:
A – Eurovea - vybieha o 09:00 hod zo štartu behu spoločne s účastníkmi maratónu a polmaratónu. Bežci sú zaradení v samostatnom
štartovom koridore. Osobné veci, ktoré má „bežec A“ záujem si prevziať v mieste odovzdávky A/B, mu prenesie do miesta odovzdávky
„bežec B“.

-

Odovzdávka sa nachádza na Karadžičovej ulici pri budove BBC (5,3 km). Po odovzdaní štafety sa na miesto štartu/cieľa v Eurovea
vzdialené zhruba 600 m vráti „bežec A“ peši.
Odovzdávkové územie sa nacháza na parkovacej ploche za budovami BBC. Z hlavnej cesty sa odbočí doprava kde sa budú nachádzať
jednotlivé odovzdávkové zóny. Na trasu hlavného behu sa bežec B napojí pri výbehu z parkoviska.
B – Karadžičova ulica (5,3 km) „bežec B“ vybieha smerom na Ružinov. Na miesto odovzdávky sa zo štartu/cieľa v Eurovea
dopraví peši (600 m, čo je približne 8 min chôdze). Dôrazne odporúčame sa presúvať na miesto odovzdávky A/B najneskôr súčasne so
štartom behu o 09:00 hod, aby ste prišli na miesto odovzdávky načas a súčasne počas presunu na miesto odovzdávky nekrižovali bežcov na
Landererovej ulici alebo Dostojevského rade.

-

Osobné veci, ktoré má „bežec B“ záujem si prevziať v mieste odovzdávky B/C, mu prenesie do miesta odovzdávky „bežec C“.
Po odovzdaní štafety „bežcovi C“ sa na miesto štartu/cieľa v Eurovea vráti „bežec B“ v pristavených autobusoch (autobusy budú pristavené
na veľkom parkovisku pri garážach vedľa jazera). Autobusy prepravia bežcov na vyhradené miesto v blízkosti cieľa pretekov –
Košická/Most Apollo, vždy po naplnení príslušného autobusu.
C – Ružinovská ulica/Štrkovecké jazero (9,5 km) „bežec C“ vybieha smerom od Štrkovca smerom do Starého mesta. Na miesto
odovzdávky je dovezený autobusom, ktorý je pristavený na Pribinovej ulici vedľa Technickej zóny (šatne, úschovňa) – odchod autobusov je
08:25 hod.

-

Osobné veci, ktoré má „bežec C“ záujem si prevziať v mieste odovzdávky C/D, mu prenesie do miesta odovzdávky „bežec D“.

Po odovzdaní štafety v mieste odovzdávky C/D (Vajanského nábrežie – Námestie Ľ. Štúra) sa na miesto štartu/cieľa v Eurovea vzdialené
zhruba 500 m vráti „bežec C“ peši, čo je približne 5min chôdze.
Pri príchode do Eurovea nekrižujte trasu bežcom na Vajanského nábreží, resp. Šafárikovom námestí!!!
D – Vajanského nábrežie – Nám. Ľ. Štúra (15,4 km) „bežec D“ vybieha smerom k Šafárikovmu námestiu a Starému mostu. Na
miesto odovzdávky C/D sa zo štartu/cieľa v Eurovea dopraví peši (500 m, čo je približne 5 min chôdze). Osobné veci si „bežec D“ nechá
priamo v úschovni v priestore štartu/cieľa, resp. ich odovzdá „bežcovi C“, ktorý mu ich donesie do cieľa.

-

Bežec D má štartové číslo s čipom a pri prebehu cieľom dostane medailu aj pre ďalších členov štafety !!!. Žiadame bežcov bežiacich
úsek A-C, aby nevbiehali do cieľovej rovinky spolu s „bežcov D“, ale počkali sa pri výstupe z cieľového koridoru na konci cieľovej
rovinky na Pribinovej ulici.

UPOZORNENIE PRE PRETEKÁROV
Štartové číslo - každý člen štafety dostane jedno, farebne odlišné číslo, ktoré je povinný umiestniť si viditeľne na prsiach.
Čip na meranie času je umiestnený na štartovom čísle prvého (A) a posledného člena (D) štafetového družstva. Čip je súčasťou štartového
čísla – nemusíte ho po prebehnutí cieľom vracať, ostáva vám na pamiatku ako súčasť čísla.
Účastníci štafetového behu budú mať vytvorenú samostatnú zónu, ktorá sa bude nachádzať v strede štartového koridoru. V prípade, ak
štafeta vyštartuje zo skoršej zóny, vystavuje sa možnosti byť organizátorom (rozhodcom) penalizovaná + 10 minútami.
Odovzdávacie územia štafiet sú zreteľne ohraničené na vozovke. Umiestnené sú na 5,5 km, 9,5 km a 15,4 km. Predmetom odovzdávky sú
reflexné pásky na ruku, ktoré musia nosiť bežci na zápästí a odovzdávajú si ich pri výmene štafety. Reflexné pásky dostanete pri prevzatí
štartových balíkov a ako prvý ich na ruke nesie „bežec A“.
Odovzdávkové územia sú umiestnené tak, aby pri odovzdávkach neprišlo ku kolízii s ostatnými bežcami. Žiadame bežcov štafiet, aby
na odovzdávkových územiach dodržiavali pokyny rozhodcov a pravidlá FAIR PLAY. Na odovzdávkových územiach sa zaraďujte tak,
aby ste neprekážali odovzdávkam iných štafiet. Je nám jasné, že každý z vás je zvedavý na to, kde sa nachádza bežec, ktorého striedate,
pokiaľ sa však budete tlačiť do dráhy bežcom, môže dôjsť k zbytočným kolíziám a treniciam.
Každá odovzdávka je rozdelená na 5 blokov, kde žiadame jednotlivých členov štafety, aby sa zaradili podľa štartových čísiel. Každý blok
bude viditeľne označený tabuľkou.
6001 – 6100
6101 – 6200
6201 – 6300
6301 – 6400
6401 – 6500
Bežci nastupujú do autobusov a vyberajú si z nich svoje veci na základe preukázania sa štartovým číslom! Rešpektujte pritom pokyny členov
organizačnej skupiny podujatia – „autobusárov“. Do pristavených autobusov vstupujte od prvého pre vašu odovzdávku postupne až po tretí
tak, aby sa autobusy naplnili a bola naplno využitá ich kapacita.
V autobuse nechávajte iba veci, ktoré si nevyhnute potrebujete odložiť. Usporiadateľ neručí za prípadnú stratu vecí odložených v autobuse.
Po skončení podujatia budú všetky nevyzdvihnuté veci z autobusov premiestnené do úschovne (Eurovea – Pribinova ulica – technické
zázemie), kde si ich môžete vyzdvihnúť. Po skončení podujatia zostanú nevyzdvihnuté veci ešte 30 dní uschované u organizátora BE COOL,
s.r.o.

Súťaž korporátnych štafiet
Pravidlá: zapojiť sa môžu korporácie, ktoré postavia minimálne 5 štafiet. Výsledný čas korporácie sa spočíta ako súčet časov
najlepších 5 štafiet korporácie v celkovom (absolútnom) poradí. V rámci každej korporácie bude vybraný a zaradený vždy
maximálne jeden spoločný team tvorený 5timi najlepšími štafetami. Pre presné zadefinovanie príslušnosti ku korporácii treba uviesť
do poznámky v prihlasovacom formulári názov korporácie (môže byť odlišný od názvu štafety), podstatné je, aby štafety v rámci
korporácie udávali vždy jednotný názov korporácie (napríklad ČSOB, JOHNSON CONTROLS, TELEKOM atď). Zapojiť sa do
súťaže korporátnych štafiet môžete aj priamo na podujatí pri výbere štartových balíčkov.

