Mítink EA v chůzi-Poděbrady Walking 2020
Pořadatel
Technicky zajišťuje Český atletický svaz.
Datum
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Všechny chodecké disciplíny jsou pořádány v soulady s pravidly World Athletics: Pravidlo 54 (230).
Mezistátní utkání:

ITA, CZE
Disciplíny:
20 km muži, 20 km ženy
Mistrovství ČR:
20 km muži, 20 km ženy
EA Permit Mítink:
20 km muži, 20 km ženy, 10 km junioři, 10 km juniorky
Veřejné chodecké závody:
5 km chůze dorostenci, dorostenky (roč. nar. 2003 – 2006), 5km veteráni muži, ženy (závodníci, kteří v den
závodu dovršili 35 let věku a starší).

Ceny za umístění:
20 km muži, ženy:
1. místo 1000 €, 2. místo 700 €, 3. místo 500 €.
Cena za překonání rekordu mítinku: 500 €
Muži:
1:18:59 (Christopher Linke, 2017)
Ženy:
1:27:46 (Eleonora Anna Giorgi, 2019)
Částky budou vyplaceny v plné výši při dosažení časů: M: 1:22:30, Ž: 1:34:30. Při nedosažení uvedeného
limitu, budou částky kráceny na 50 %.
Časový limit pro závod na 20 km mužů a žen:
Závodníci (závodnice), kteří (které) na 15 km nesplní časový limit (M: 1:25:00, Ž: 1:35:00), budou ze
závodu vyřazeni.
Pravidlo 54.7.3 (dříve pravidlo 230):
V souladu s pravidlem 54.7.3 (dříve pravidlo 230) bude zřízeno trestné území (Penalty zone) pouze v
závodech na 10 km a 20 km. Jakmile závodník obdrží 3. červenou kartu, bude zastaven v tomto území na
dobu 1 min. /10 km/ nebo 2 min. /20 km/.
Hygienická opatření:
Závodníci ve svolavatelně dodržují rozestupy 2 m a na startu budou řazeni na jednotlivé startovní pozice.
Z důvodu hygienických opatření bude na osvěžovací stanici k dispozici pouze voda v kelímcích. Nebudou k
dispozici osvěžovací houbičky.
Měřící zařízení
Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera:
ANO
Větroměr běhy:
NE
Větroměr dálka:
NE
Závodní kancelář

Závodní kancelář (Akreditace) - Budova Kongresového centra - restaurace Swiss bude otevřena
v pátek 9. října 2020 od 11. 00 hod. do 21. 00 hod., v sobotu 10. října 2020 od 8. 00 hod. do 19. 00 hod.
Všichni řádně přihlášení závodníci se prezentují v závodní kanceláři, kde obdrží akreditační karty a další
náležitosti. Ukončení prezentace v den závodu v sobotu 10. října 2020 v 10.00 hod.
Vstup do závodní kanceláře je povolen pouze s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor,
nákrčník atd.) a použití desinfekce na ruce, která bude k dispozici při vstupu.
Startovné
Startovné pro účast v chodeckých disciplínách: (nehradí účastníci MU, mistrovství ČR).
150 Kč (6 €)

- účastníci závodu v juniorských kategoriích (10 km) a v kategoriích mládeže (5 km)

200 Kč (8 €)

- účastníci závodu v kategorii veteránů mužů a žen (5 km)

350 Kč (14 €) - účastníci závodu v kategorii mužů a žen (20 km)
Přihlášky
Přihlášky do mistrovství ČR podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (https://www.atletika.cz) od
pondělí 21. září 2020 do neděle 4. října 2020 (uzávěrka přihlášek je v neděli, 4. října 2020 ve 24.00 hod.)
Závodníci, kteří byli k účasti na mistrovství ČR svými oddíly přihlášeni, se prezentují v závodní kanceláři
(budova Kongresového centra, restaurace Swiss), nejpozději v sobotu 10. října 2020 do 10.00 hod.
Přihlášky jednotlivců do soutěží EA mítinku a veřejných závodů se podávají on-line na adrese závodu
https://www.podebrady-walking.cz, nejpozději do neděle 4. října 2020 do 24.00 hod.
Svolavatelna
Závodníci se před každým startem prezentují v prostoru svolavatelny, odkud budou společně zavedeni na
místo startu. Časy prezentace ve svolavatelně budou vyvěšeny v závodní kanceláři a na nástěnce.
Šatny
Přízemí hotelu Libenský.
Doping
Dopingová kontrola: uskuteční se dle pravidel atletiky v saloncích restaurace Swiss. Místo dopingové
kontroly bude viditelně označeno.
Zdravotní služba
MUDr. Jiří Neumann, prostor startu a cíle.
Další informace
Ubytování:
Pro účastníky mezistátního utkání bude zajištěno v hotelích Lázně Poděbrady a.s. na náklady Českého
atletického svazu (Hotel Bellevue Tlapák, Zámeček, Zimní Lázně), www. lazne-podebrady.cz.

Možnosti ubytování pro ostatní účastníky:
Pension Alfa

dependence hotelu Tlapák

Art Hotel 4*

www.art-hotel.cz

Hotel Felicitas 4*

www.spahotelfelicitas.cz

Hotel Orfeus 3*

dependence hotelu Felicitas

Lázeňský hotel Park 4*

www.lapod.cz

Hotel Soudek 3*

www.hotelsoudek.cz

Hotel Golfi 3*

www.hotelgolfi.cz

Penzion Fontana 3*

www.pension-podebrady.cz

Penzion Radost

www.penzion-radost.cz

Penzion Sport

www.penzionsport.info

Penzion Obora

www.restauraceobora.cz

Penzion Ostende

www.penzionostende.cz

Penzion Čokoláda

www.penzioncokolada.cz

Penzion Rondel, 4*

www.pension-rondel.cz

Penzion Homer

www.penzionhomer.cz

Penzion Na Zámku
Penzion Dobré časy
Penzion Královské lázně
Penzion Viktorin
Penzion Nautica
Apartment Promenáda

Doprava Praha – Poděbrady – Praha: Organizační výbor zajišťuje dopravu účastníků MU na náklady
ČAS. Ostatní závodníci uhradí poplatek za dopravu na základě objednávky, podané během přihlašovacího
procesu.
Způsob platby: převodem na účet ČAS nebo hotově při akreditaci.
Letiště V. Havla Praha – Poděbrady: 380,-Kč (15 €)
Poděbrady – Letiště V. Havla: 380,-Kč (15 €)
Účastníci jsou povinni během dopravy mít po celou dobu ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor,
nákrčník atd.) a řídit se pokyny pracovníků dopravy.

Způsob platby:
Startovné a poplatek za dopravu se uhradí hotově nebo kartou v průběhu akreditace. V případě platby
bankovním převodem je nutno kontaktovat p. Tomáše Taubra: ttaubr@atletika.cz.

