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Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 

21. dubna 2018 

silnice před 
areálem Škodaland 

GPS:49.714694N, 
13.355211E  

12:15 hodin 

21,0975 km 

 

silnice před 
areálem Škodaland 

GPS:49.714694N, 
13.355211E 

3 hodiny 

 

Kategorie: 

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození. 

MA (muži A)  15-39 let*  (2003-1979)  ŽA (ženy A) 15-34 let*  (2003-1984) 
MB (muži B)  40-49 let    (1978-1969)  ŽB (ženy B) 35-44 let    (1983-1974) 
MC (muži C) 50-59 let    (1968-1959)  ŽC (ženy C) 45-54 let    (1973-1964) 
MD (muži D) 60-více let (1958 a méně)  ŽD (ženy D) 55-více let (1963 a méně) 

 
* Junioři/juniorky do 18 let se Krajského půlmaratonu/Krajské desítky/ Krajské pětky/Štafety mohou zúčastnit 
pouze se souhlasem zákonného zástupce a jsou povinni při vyzvednutí startovacích čísel doložit vyplněný a 
podepsaný formulář – „Souhlas zákonného zástupce“ (k tisku na poslední stráncíía propozic).  

 

Registrace:  

- online registrace zde: https://www.sportt.cz/register/593 nebo http://pulmaraton.plzensky-

kraj.cz/cs/kategorie/krajsky-pulmaraton (tlačítko Registrace), 

- úhrada startovného musí být provedena do 5 dnů od registrace, pokud nebude platba do 7 dnů od 

registrace připsána na účet pořadatele, bude Vaše registrace zrušena, 

- o registraci Vás budeme informovat potvrzujícím e-mailem (předkládá se při vyzvednutí startovacího 

balíčku), v e-mailu naleznete i údaje potřebné pro platbu startovného; svoji registraci si zároveň 

můžete zkontrolovat v on-line startovní listině (tlačítko Startovní listina on-line pod výše uvedeným 

odkazem), 

- každému registrovanému závodníkovi přijdou 2-3 dny před závodem podrobnější informace k průběhu 

závodu. 
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Startovní poplatek: 

Termín registrace Cena 

do 20. 4. 2018 300,- Kč 

21. 4. 2018* 450,- Kč* 

* v místě startu 

Zaplacené startovné se nevrací, je možné ho pouze převést do 18. 4. 2018 na jiného účastníka závodu. 

 

V ceně startovného je zahrnuto: 

 pamětní medaile v cíli závodu  

 občerstvení na trati a v cíli 

 startovní číslo se zapůjčením měřícího čipu (ztráta čipu 500,- Kč) 

 on-line výsledky 

 SMS notifikace v cíli - každému závodníkovi, který bude v cíli, zašleme SMS zprávu s jeho časem, 

celkovým pořadím a pořadím v kategorii  

 startovní taška s prezenty od partnerů 

 diplom online ke stažení 

 fotografie ze závodu volně ke stažení 

 

 

Vyzvednutí startovního balíčku: 

Startovní balíček si závodníci vyzvednou v areálu Škodaland: 

 Pátek: 20. 4. 2018 - 17:00 – 20:00 hodin pro předem registrované běžce 

 Sobota:  21. 4. 2018 - 8:15 – 11:15 hodin pro předem registrované běžce 

     - 8:15 – 10:45 hodin pro běžce registrované na místě v den závodu  

 

Součástí akce jsou i další běhy: 

 Krajská desítka – závod na 9,59 km 

 Krajská pětka – závod na 5,85 km 

 Štafeta – 4 x 5,85 km 

 Dětský běh – Predator Race Junior  

 

 

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz/
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje


  

Krajský půlmaraton 2018 

4. ročník 

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz 
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje 

 
 

 

Doplňkové produkty:  

Dámská i pánská trika lze přiobjednat v rámci registračního formuláře za cenu 320,- Kč. 

Díky struktuře pletení i speciálnímu tvaru vlákna výborně odvádí pot, který navíc prakticky nenasává a zůstává 

tak stále téměř suchý. Materiál je pružný, velmi lehký a vzdušný, a dopřává tak tělu ideální cirkulaci vzduchu, 

která výrazně snižuje přehřívání organismu. 

Materiál: funkční materiál COOL PLUS - 100% polyester 

 

Dámské:       Pánské: 

      

Tabulka velikostí: 
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Popis tratě: 

- zpevněný asfaltový povrch tratě – silnice, cyklostezka 

- silniční provoz na trati bude po dobu závodu zcela uzavřen 

Závodníci startují na hlavní silnici před areálem Škodaland směrem na obec Litice, kde na běžce čeká největší 

stoupání. Probíhají Šlovice, kde na návsi opouštějí hlavní silnici vpravo, pokračují přes nejstarší historické sídlo 

na Plzeňsku, město Dobřany. Dále do nedalekých Dobřánek, kde na křižovatce Chotěšovská x Komenského 

odbočí doprava a běží do obce Lhota, pokračují na okraj obce Valcha, vpravo okrajem chatové oblasti skrz 

Černý Most. Dále pokračují na značenou cyklostezku č. 3, přebíhají most přes ústí řeky Radbuzy do nádrže 

České údolí. Pokračují ulicí K Lávce až k hlavní silnici – ul. Klatovská, kde odbočují doleva a dobíhají do cíle před 

areál Škodaland. Trasa bude značena.  

S námi se neztratíte! 

Trasa je vhodná pro trénované sportovce. 

  

Mapa tratě: 

 

Doprovodné aktivity v areálu Škodaland: 

 bude upřesněno s blížícím se termínem akce 
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Ceny: 

Vyhlášení vítězů proběhne v čase mezi 14:00 – 16:00 hodinou.  
 

Věcné dary: 
Pro první tři v každé kategorii: 

 trofej pro vítěze závodu 

 láhev Bohemia sektu 

 věcné dary od partnerů Krajského půlmaratonu 2018 
 
Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů. 
 

Soutěž o nejlepšího běžce Plzeňského kraje: 

 finanční odměna pro občany Plzeňského kraje (osoby s trvalým pobytem v Plzeňském kraji), první tři 
absolutní vítěze z mužů a první tři absolutní vítězky z žen závodu půlmaraton, 
 

1. místo – 10 000,- Kč 
2. místo –   5 000,- Kč 
3. místo  -   3 000,- Kč  

 
Předání cen je podmíněno úplným vyplněním registračního formuláře, osobní účastí oceněných na vyhlášení 
vítězů, a zároveň předložením platného dokladu prokazujícího trvalý pobyt v některé obci v územním obvodu 
Plzeňského kraje. 
 
 

Technické zázemí: 

 Sprchy, umyvadla a toalety budou zajištěny v prostoru velkého parkoviště před budovou areálu 

Škodaland. 

 Úschovna pro běžce bude zřízena v 1. patře budovy Škodaland. 

 Parkoviště u areálu Škodaland, zahrada areálu. Omezený vjezd a výjezd z důvodu křížení příjezdové 

silnice s trasou závodu – VJEZD DO 11:45, VÝJEZD OD 15:15. 

Servis pro závodníky: 

 Mobilní fyzioterapie – masáže, strečink a tejpink (běžec hradí pouze cenu tejpu) 

 úschovna věcí  

 toalety 

 sprchy 

 občerstvení na trase a v cíli – voda, iontový nápoj, ovoce 

 fotografie ze závodu ke stažení z webových stránek a facebooku Krajského půlmaratonu 2018  

 atrakce pro děti 

 první pomoc zajišťovaná Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje po celou dobu závodu 
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Pravidla: 

 Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Mladší 18 let mohou startovat 
pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

 Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5 dnů od registrace, v případě, že 
poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena. Registrace v den závodu se platí hotově na 
místě. On-line registrace běžců bude uzavřena nejpozději 20. 4. 2018, případná další registrace je 
možná pouze v den závodů. Registrace je považována za platnou až po připsání startovního poplatku 
v jeho plné výši na účet pořadatele, nejpozději však 20. 4. 2018. 

 Zaplacené startovné se nevrací, je možné ho pouze převést do 18. 4. 2018 na jiného účastníka závodu. 

 Pořadatel má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení. 

 Pro správné zařazení běžce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to, zda již věku 
před závodem dosáhl v daném roce, nebo teprve dosáhne. 

 Při vyzvedávání startovního balíčku je závodník povinen se prokázat platným dokladem totožnosti a 
mít u sebe potvrzovací email o registraci. 

 Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, výjimkou je pouze vyhlášení stavu 
nebezpečí či vyhlášení krizového stavu. 

 Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů extrémních podmínek (stav nebezpečí, krizový stav), 
ohrožení života a zdraví účastníků, nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. 
Startovné se nevrací. 

 Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, závodník nese plnou odpovědnost za posouzení své 
připravenosti na závod. 

 Za závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce. 

 Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě 
nebo jeho sledováním. 

 Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR. 

 Po celé délce trati je doprovod běžců přísně zakázán. 

 Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu a pokyny pořadatele. 

 Závodník je povinen proběhnout všemi kontrolami a nevybočovat z tratě. 

 Závodník je povinen mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími. 

 Startovní čísla jsou vázána na registraci a jsou nepřenosná na jinou osobu. 

 Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať. 

 V případě ztráty měřícího čipu je závodník povinen uhradit pořadateli poplatek ve výši 500 Kč. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu nebo případně pozměnit trasu běhu. 

 Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů. 

 Ceny pro vítěze a výhry, které si běžci nevyzvednou v den běhu, propadají ve prospěch pořadatele. 
Ceny jsou dále nenárokovatelné. 

 Předání cen vítězům Soutěže o nejlepšího běžce z Plzeňského kraje je podmíněno úplným vyplněním 
registračního formuláře, osobní účastí na vyhlášení vítězů, a zároveň prokázáním se platného dokladu 
opravňujícího trvalý pobyt v některé obci v územním obvodu Plzeňského kraje. Ceny jsou dále 
nenárokovatelné. 

 Štafety -  skupiny mohou být mužské, ženské či smíšené. 

 Pořadí členů štafety v registraci odpovídá pořadí na předávkách v závodě. Tak jak jsou členové štafety 
uvedeni na přihlášce, takové je pořadí jednotlivých předávek. 

 Všichni členové štafety běží celý okruh 5,85 km. 

 Členové štafety si nesmějí měnit startovní číslo. 

 Konečné  pořadí štafet je dáno dle pořadí v cíli, tedy oficiálního času. 
  

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz/
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje


  

Krajský půlmaraton 2018 

4. ročník 

http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz 
https://www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje 

 
 

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 
s účastí na akci Krajský půlmaraton 2018 

(Krajský půlmaraton, Krajská desítka, Krajská pětka, Štafeta) 

pořádaný Plzeňským krajem, IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň 

(dále jen „Pořadatel“) 

Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení:    ............................................................................................... 

Datum narození:     ............................................................................................... 

Trvalé bydliště:     ............................................................................................... 

Vztah k nezletilému (matka/otec atp.):  ............................................................................................... 

Telefonické/e-mailové spojení:   ............................................................................................... 

Nezletilý (dále také „závodník“) 

Jméno a příjmení:    ............................................................................................... 

Datum narození:     ............................................................................................... 

Trvalé bydliště:     ............................................................................................... 

Výběr běhu:  □ krajský půlmaraton □ krajská desítka   □ krajská pětka  □ štafeta 

Zákonný zástupce tímto vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas s účastí dítěte na akci Krajský půlmaraton 2018, 

a to za podmínek uvedených na internetových stránkách http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz v sekci Pro běžce – 

Krajský půlmaraton / Krajská desítka / Krajská pětka / Štafeta – „Propozice závodu“. 

Zákonný zástupce výslovně uvádí, že se seznámil s podrobnostmi akce a nemá vůči nim žádné výhrady. 

Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů nezletilého, které nebudou poskytnuty třetím 

osobám, plní pouze administrativní úlohu. 

Zákonný zástupce uvádí, že je srozuměn s možností případných komplikací, které mohou závodníka na akci 

potkat.  

Zákonný zástupce dále prohlašuje, že nezletilého poučí o pravidlech bezpečného chování v průběhu akce. 

Zákonný zástupce si není vědom žádných zdravotních obtíží, které by nezletilému bránily se akce účastnit. 

Pořadatelé nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví dítěte, která by mu v důsledku porušení pravidel 

bezpečného chování vznikla. 

Podpis zákonného zástupce 

 

V ...................................... dne .................................................   .............................................
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