
Pokyny pro úãastníky
Nedûle - 30. záfií 2007

Praha bûÏí vstfiíc transplantacímPraha bûÏí vstfiíc transplantacím

Pofiadatelé

Nadace Karla Pavlíka a âeská transplantaãní spoleãnost ve spolupráci 
s Prague International Marathon

Zá‰titu poskytli:

MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního mûsta Prahy 
a âesk˘ olympijsk˘ v˘bor

Pravidla

� Závod je urãen bûÏcÛm star‰ím 15 let vãetnû a mlad‰ím 
v doprovodu rodiãÛ. 

� První pomoc bude zaji‰tûna na startu, podél trati a v cíli.
� Na trati jsou zakázána kola, motocykly a jiná vozidla.
� Obãerstvení bude k dispozici v cíli.
� KaÏd˘ závodník je odpovûdn˘ za svÛj fyzick˘ i psychick˘ stav.
� Organizátofii nepfiebírají zodpovûdnost za ‰kody na majetku nebo

zranûní související s úãastí na závodu nebo jeho náv‰tûvou. 
� Závod se bude konat za kaÏdého poãasí.
� Organizaãní v˘bor má právo kdykoliv ukonãit registraci bez 

pfiedchozího upozornûní .

Patroni:

Partnefii:



Start
�13:00 na Staromûstském námûstí 

Cíl
�Staromûstské námûstí

âasov˘ limit 60min
�Uzavfiení cíle ve 14:00

Trasa závodu

Startovní poplatek
ZDARMA
KaÏd˘ aktivní úãastník obdrÏí na památku triãko s logem závodu
Registrace
Startovní ta‰ku, triãko, oficiální startovní ãíslo atd. obdrÏí úãastníci v centru
závodu na Staromûstském námûstí 30.záfií od 10:00 do 12:00hod.
Na místû bude oddûlená prezentace úãastníkÛ jiÏ zaregistrovan˘ch na
www.transplantace.eu/beh - vyuÏijte v pfiedstihu této moÏnosti registrace!!!  

Technické zázemí
Toalety v centru akce.

Obãerstvovací stanice
Obãerstvení bude zaji‰tûno po dobûhu v prostoru cíle.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ
Ceny budou udûleny 3 nejrychlej‰ím Ïenám a 3 nejrychlej‰ím muÏÛm.

Specialitou bûhu je soutûÏ TEAM SPIRIT
TEAM SPIRIT je soutûÏ pro tfiíãlenná smí‰ená druÏstva (alespoÀ jedna Ïena). âlenem t˘mu
musí b˘t také alespoÀ jeden transplantovan˘ pacient. Do cíle musí kompletní t˘m
dobûhnout za ruce. Prémie je pfiipravena pro první 3 druÏstva. Pfiihlá‰ky do soutûÏe v den
závodu u registrace.

První pomoc
První pomoc bude zaji‰tûna Zdravotní záchrannou sluÏbou hl. m. Prahy
v prostoru startu, cíle a také podél trati.

Doprovodn˘ program
Zaji‰Èuje spoleãnost OUTDOOR SOLUTIONS s.r.o. v centru závodu od
11:00 do 14:30.
� Horolezecká stûna
� Aerotrim
� Skákací boty

Tombola
Po skonãení vyhlá‰ení v˘sledkÛ bude na programu tombola (slosování
startovních ãísel v‰ech úãastníkÛ, ktefií absolvují trasu bûhu o 30 atraktivních
cen partnerÛ akce).

âasov˘ plán akce

10:00 - 12:00 Registrace úãastníkÛ
13:00 Hromadn˘ start 
14:00 Uzávûrka cíle
14:00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ
14:10 Tombola


