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Program / Programme

Pondělí 2. září – Sobota 7. září 

Grand Prix Expo
Running Mall, roh ulic Milady Horákové a Fr. Křížka 11, Praha 7
Pondělí  12:00 – 19:00
Úterý – Pátek 8:00 – 19:00
Sobota  8:00 – 15:00

 
Sobota 7. září 2013

16:00        začátek programu na Václavském náměstí
18:00  adidas Běh pro ženy 5 km – start
18:30        Slavnostní vyhlášení vítězek 
  adidas Běhu pro ženy 5 km
19:30  METRO Běh na 10 km
20:10  Slavnostní vyhlášení METRO Běhu na 10 km  
  – muži   
20:15  Slavnostní vyhlášení METRO Běhu na 10 km
  – ženy  
20:20  Slavnostní vyhlášení METRO Běhu na 10 km 
  – Češi a Češky

Nejdůležitější věci, na které nesmíte  
zapomenout 
•  vzít si vaše startovní číslo s sebou na start 
•  vyplnit vaše osobní údaje na zadní stranu startovního čísla
•  upevnit si startovní číslo na hruď
•  po skončení závodu odevzdat čip dobrovolníkům nebo jej zaslat 

na adresu kanceláře pořadatele (Prague International Marathon, 
Františka Křížka 11, Praha 7, 170 00)

Praktické rady

•  přijďte minimálně hodinu před samotným startem
•  vezměte si s sebou na start ledvinku a do ní uložte své osobní věci 

(občanský průkaz, kartičku pojišťovny, mobil, energetický gel / pití)
•  občerstvovací stanice jsou dlouhé, proto se nehrňte hned  

k prvnímu stolu, který uvidíte, ale poodběhněte dále

The most important things not to forget

•  Bring your start number along with you to the start line
•  Complete your personal details on the back side of your start 

number
•  Attach your start number to your chest (the chip is part of your 

start number)
•  After the race has finished, hand over the chip to volunteers or 

send it to the organiser address (Prague International Marathon, 
Františka Křížka 11, 170 00 Prague 7)

Useful information

•  arrive at least one hour before the actual race start
•  make sure to bring along a bum-bag to store your personal be-

longings ( ID card, health insurance card, mobile, energy gel/drink)
•  the refreshment stations are long so don’t rush to the first table 

you see but carry on a bit further

Čtěte pozorně / Please read carefully

Informace pro běžce
Final Instructions

Monday, September 2 – Saturday, September 7

Grand Prix Expo
Running Mall, corner of Milady Horákové and Fr. Křížka 11, Prague 7
Monday  noon – 7 p.m.
Tuesday – Friday 8 a.m. – 7 p.m.
Saturday 8 a.m. – 3 p.m.

Saturday, September 7

4 p.m.  Beginning of Programme on Wenceslas square
6 p.m.  adidas Women’s Race 5 km – start
6.30 p.m. Award Ceremony - adidas Women’s Race 5 km
7.30 p.m. METRO 10k Race – start
8.10 p.m. Award Ceremony - METRO 10k Race – men 
8.15 p.m.  Award Ceremony - METRO 10k Race – women 

8.20 p.m. Award Ceremony - METRO 10k Race 
  – Czech men and women
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PŘED ZÁVODEM
PRAVIDLA
Běh se řídí pravidly IAAF/AIMS a Českého at-
letického svazu, jejich dodržování bude kont-
rolováno rozhodčími na startu, v cíli i na trati.
Zúčastnit se mohou pouze osoby starší 15 let.
Muži a ženy startují v odlišných kategoriích.
Věkové kategorie muži: do 40, 45, 50, 55, 60, 
65+. Ženy: do 35, 40, 45, 50, 55, 60+.
Je přísný zákaz používat brusle, jízdní kolo 
a jiné jízdní prostředky a také vjíždět na tra-
su s dětskými kočárky nebo se zvířaty.

STARTOVNÍ ČÍSLO, ČIP A ČASOMÍRA
Časomíra je realizována pomocí čipů, které 
jsou připevněny na zadní straně startovního čís-
la a nesmí být po celou dobu závodu odděleny.

Pamatujte: ŽÁDNÝ ČIP = ŽÁDNÝ ČAS!
Startovní číslo musí být připevněno k trič-
ku na  viditelném místě na hrudi. Špendlíky 
pro připevnění jsou v obálce se startovním čís-
lem. Číslo je zakázáno jakkoliv překládat nebo 
upravovat. Může to vést ke znehodnocení čipu 
a také vašeho výkonu.
Čip vraťte ihned po doběhu u předávání me-
dailí. Děkujeme. V případě, že do závodu ne-
nastoupíte nebo odstoupíte před cílem, prosí-
me, vraťte čip do šatny nebo do naší kanceláře 
(Prague International Marathon, Františka 
Křížka 11, 170 00 Praha 7).
Při přebíhání přes koberec časomíry své star-
tovní číslo nepřekrývejte rukou (např. zapnutí/
vypnutí stopek)! Není povoleno použití cizího 
startovního čísla nebo nechávat někoho jiného 

běžet s vaším startovním číslem.
Porušení může vést k vyřazení z výsledkové 
listiny. Pořadí běžců je určeno dle oficiálního 
času, tedy od výstřelu. Reálný čas (čas od prů-
běhu startovní bránou) je pouze informativní.

DEN ZÁVODU (POZOR, ZMĚNA 
MÍSTA STARTU)
adidas Běh pro ženy 5 km
START A CÍL
ČAS: 18:00
Start běhu jednotlivců a týmů:
Místo: ulice Na Příkopě 
Časový limit: 45 minut

O2 GRAND PRIX PRAHA

Vítáme vás na večerním běhu Prahou, na O2 Grand Prix Praha, která v sobě 
zahrnuje hned dva závody: METRO Běh na 10 km a adidas Běh pro ženy 5 km. 
Tuto noc roztepe noční městský rytmus přes  více než šest tisíc pět set běžců. 
Níže najdete instrukce k závodu i několik praktických rad. Věříme, že vám in-
formace přijdou vhod. 

sobota 7. září 2013 / Václavské náměstí

Držíme vám palce!

Mapa č. 3
Map no. 3
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METRO BĚH NA 10 KM
START A CÍL
ČAS: 19:30
Start běhu jednotlivců a týmů:
Místo: ulice Na Příkopě
Časový limit: 1,5 hodiny

DOPRAVA MHD, PARKOVIŠTĚ
Pro dopravu na start a z cíle v den závodu vy-
užívejte zejména metro, do technického záze-
mí a na start se nejsnáze dostanete ze stanice 
Můstek (linka A a B). Vjezd vozidel a provoz 
autobusů a tramvají je v den závodu v centru 
omezen. Vaše startovní číslo platí jako jízdenka 
na MHD v den závodu mezi 17:00 a 0:00 (půl-
noc). Auta doporučujeme zaparkovat na  zá-
chytných parkovištích P+R nebo v odlehlejších 
částech Prahy. Přehled dopravních omezení 
najdete na www.runczech.com a informace 
o MHD a P+R parkovištích na www.dpp.cz.
 
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ (MAPA Č. 3)
Technické zázemí bude umístěno v dolní části 

Václavského náměstí. Do technického zázemí 
bude umožněn přístup jen na základě star-
tovního čísla. V technickém zázemí naleznete 
toalety, šatny, úschovnu zavazadel, masáže 
a po závodě občerstvení a vyrývání medailí. 
Společnost TEJPY.cz  bude ve svém stánku 
v technickém zázemí provádět pro všechny 
běžce tejpování zdarma. Pokud budete mít 
menší zdravotní problém, určitě vám s ním 
poradí. Po závodě si zde můžete dát luxusní 
sprchu ve špičkovém kamionu od Hansgrohe. 
VSTUP  BUDE UMOŽNĚN POUZE BĚŽCŮM 
SE STARTOVNÍM ČÍSLEM.
 
ÚSCHOVNA
Věci, které budete chtít uložit do úschov-
ny zavazadel, musí být předány v zavazadle 
o maximálních rozměrech 25×45×70 cm JINÁ 
ZAVAZADLA (batohy,tašky atd.) NEBUDOU 
AKCEPTOVÁNA! Pořadatel neručí za obsah 
zavazadel, neukládejte si proto do úschovny 
cenné předměty. Doporučujeme využít ba-
tůžky, které jste dostali ke startovnímu číslu. 
V úschovně předejte své věci dobrovolníkům 

u kóje odpovídající poslednímu dvoučíslí vaše-
ho startovního čísla. Otevírací doba úschovny 
v den závodu je od 16:30 do 21:30 hod. Zapo-
menutá zavazadla budou darována na charitu.

PROSTOR STARTU (MAPA Č. 4)
Startovní brána je v ulici Na Příkopě. Přístup 
do prostoru startu a koridorů bude umožněn 
pouze běžcům na základě startovního čísla.

JAK SE DOSTAT NA START A DO KORIDO-
RU (MAPA Č. 4)
Startovní místo najdete podle svého startov-
ního čísla, na kterém najdete v rohu u čísla 
nápis „group“ písmeno (viz ukázka na straně 
4). Stejnými písmeny také budou označeny 
jednotlivé startovní koridory. Běžci mohou 
vstupovat pouze do koridoru odpovídajícího 
jejich písmenu. Vstup bude kontrolován. Běžci 
by měli vyhledat své startovní místo 30 minut 
před začátkem závodu. Vstup do koridorů 
bude otevřen od 17:30 hod pro adidas Běh 
pro ženy 5 km a od 19:00 hod pro METRO 
Běh na 10 km.
 
OBČERSTVOVACÍ STANICE
Občerstvovací stanice jsou umístěny na 5. km  
(v rámci METRO Běhu na 10 km) a v prosto-
ru cíle. Občerstvovací stanice je umístěna 
po obou stranách trati a bude zde nabídnuta 
voda Mattoni a Nutrend hypotonický nápoj.
V cíli obdržíte cílovou tašku s dalším občer-
stvením, k dispozici budou banány, pomeran-
če, cukr a sůl.
Prázdné kelímky, houbičky a odpad, prosí-
me, odhazujte do připravených kontejnerů 
a odpadkových košů. Neodhazujte je na trať, 
abyste neohrozili ostatní běžce. Neodhazujte, 
prosíme, žádný odpad do řeky.
 
TOALETY
Toalety jsou k dispozici u občerstvovací sta-
nice a v prostoru startu a cíle. Prosíme, k vy-
konání potřeby používejte pouze toalety a ne 
okolní zeleň a další plochy.
 
KILOMETROVNÍKY
Každý kilometr je viditelně označen kilomet-
rovníkem.
 
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zdravotní služba bude k dispozici na startu, 
v cíli a podél trasy. První pomoc bude posky-
tována naším zdravotnickým týmem u občer-
stvovací stanice. Pokud budete potřebovat 
zavolat pohotovost, oslovte i dobrovolníky či 
diváky podél trati, aby okamžitě zavolali zá-
chrannou službu na čísle 155.
 
STAROPRAMEN MARATHON MUSIC 
FESTIVAL
Nejen na občerstvovacích stanicích můžete 
načerpat energii potřebnou ke zdolání této 
vzdálenosti. Po celé trase budou připraveny 
music pointy v rámci Staropramen Marathon 
Music Festivalu. Hudebníci a kapely vám tak 
zpříjemní náročný závod.
 
DOBĚH DO CÍLE, ORGANIZACE V CÍLI 
(MAPA Č. 5)
Do cíle dobíhejte v klidu a nesnažte se nahnat 
vteřiny sprintem v rovince – vašemu tělu to ne-
prospěje. V cíli máte v případě potřeby mož-
nost využít lékařskou pomoc.
Prosíme, po doběhu pokračujte chůzí dále až 
do technického zázemí a nezdržujte se v cílo-
vé rovince, kde dobíhají další běžci. Předejde-

CZ Information for runners  Informace pro běžce
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te tak zbytečným úrazům.
Po doběhu do cíle vám bude nejprve odebrán 
čip a následně dostanete pamětní medaili. 
V přichystaných cílových taškách pro vás bude 
připraveno menší osvěžení (voda Mattoni, Nu-
trend ISODRINK, tyčinka Nutrend) a také bude 
v cíli k dispozici ovoce – banán, pomeranč, 
cukr a sůl. Poté pokračujte do technického zá-
zemí, kde jsou masáže, úschovna, šatna, spr-
chy a vyrývání na medaile. Prosíme, poslou-
chejte pokyny moderátora v prostoru doběhu.

VYRÝVÁNÍ NA MEDAILE
V technickém zázemí je nabízena možnost 
nechat si za poplatek vyrýt na medaili jméno 
a cílový čas.
 
PROSTOR STARTU A CÍLE PRO DIVÁKY
Start a cíl je pro běžce nejdůležitější místo zá-
vodu. Abychom běžcům umožnili co nejlepší 
start a doběh, tak je tento prostor pro  divá-
ky ze  značné části uzavřen. Upozorňuje-
me, že  vstup do technického zázemí (šatny, 
úschovna), startovních koridorů a doběhu 
za cílem je povolen pouze běžcům se startov-
ním číslem.

RADY PRO ZÁVOD
TEMPO BĚHU PŘI 5 A 10 KM
Pokud běžíte podobný závod poprvé v živo-
tě, nenechte se strhnout davem. Používáte-li 
při běhu sporttester, nastavte si na něm jako 
maximální hodnotu, při které vám začne pípat 
u 5 km běhu 90 % vaší TF max (tu zjistíte tak, 
že od 220 odečtete váš věk a vynásobíte 0,9). 
Pokud sporttester nepoužíváte, tak se nedí-
vejte na ostatní běžce a snažte se pravidelně 
zhluboka dýchat a běžte tak, abyste to byli 
schopni udýchat. Jakmile vám začne připa-
dat, že vám dochází dech (kyslík), běžíte příliš 
rychle. V tu chvíli zpomalte. U 10-ti kilometro-
vého běhu si nastavte hodnotu vaší TF max 
na  85%. Pokud jste trénovali poctivě, měli 
byste být schopni uběhnout tímto tempem 
v pohodě celou vzdálenost.

PITNÝ REŽIM PŘED ZÁVODEM
Poslední dny před závodem se snažte hod-
ně pít, a to i přesto, že nebudete mít zrovna 
pocit žízně. Dostatek vody v těle znamená, 
že vám všechny tělesné tekutiny dobře proudí, 
že krev může roznášet po těle živiny a kyslík 
tam, kde je jich třeba. Pokud tento tok omezíte 
nedostatečným přísunem vody, znamená to, 
že všechny procesy ve vašem těle se zpomalí, 
a tím pádem se zpomalí ve vlastním závodě 
i váš krok. Proto je také důležité doplňovat te-
kutiny při běhu.
 
JAK PÍT BĚHEM ZÁVODU
Na těchto vzdálenostech se obvykle neob-
čerstvuje. Rozhodně však není dobré podce-
nit pitný režim před závodem. Během hodiny 
před startem byste měli vypít cca 1 litr vody 
a to tak, že každých 15 minut vypijete 0,2 – 
0,25 l po malých dávkách a ne až na poslední 
chvíli před startem. Tím byste si způsobili jen 
bolení břicha a voda už by se stejně nestačila 
vstřebat.
 
POSLEDNÍ JÍDLO PŘED ZÁVODEM
Poslední jídlo před závodem by mělo být jen 
lehké, a tak 2 – 3 hodiny před startem závodu.

OBLEČENÍ NA ZÁVOD
Doporučujeme tričko s krátkým rukávem, 

v případě chladného počasí s dlouhým ruká-
vem, funkční ponožky, raději krátké elasťáky 
než běžecké trenky, ženy spíše ocení elasťá-
ky střední – pod kolena, lépe v nich vypadají 
a po funkční stránce jsou lepší než dlouhé.
 
ZDRAVOTNÍ INFORMACE
Na rubovou stranu startovního čísla napište 
svá osobní data a důležité informace o zdra-
votním stavu, jako jsou léky, které užíváte 
nebo na které jste alergičtí. Uveďte rovněž 
údaje o kontaktní osobě (jméno a telefon), 
abychom ji mohli informovat v případě zraně-
ní či jiných zdravotních komplikací.
Pokud se necítíte dobře nebo jste nedávno 
prodělali nemoc, závodu se raději neúčast-
něte. Většina zdravotních potíží potká právě 
běžce, kteří jsou po nemoci, ale nechtějí akci 
vynechat. Není vhodné riskovat vaše zdraví. 
Do závodu vstupujete na vlastní riziko.

PO ZÁVODĚ
VÝSLEDKY
Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry 
jsou výsledky v nejkratší možné době zobra-
zeny na internetu a také je vám zaslána SMS 
zpráva (pouze pokud jste zadali vaše mobilní 
číslo při registraci) a email s výsledky. Tyto 
výsledky jsou předběžné. Pokud v nich ob-
jevíte chybu, dejte nám vědět do jednoho 
týdne po závodě na email ranking@runczech.
com. Po tomto termínu jsou výsledky oficiální 
a neměnné.

DIPLOM
Diplom si můžete stáhnout sami přímo 
ze stránky s výsledky.

MAPY ON-LINE
Rádi byste se podívali na svůj běh a tře-
ba se porovnali s kamarádem nebo i ví-
tězem? Využijte naší online aplikace na 
http://google-maps.praguemarathon.com. 
 
CÍLOVÉ FOTOGRAFIE
Cílové fotografie zajišťuje pro O2 Grand Prix 
Praha společnost ktfoto.com. Objednat je 
můžete on-line na adrese www.ktfoto.com 
zhruba 3 dny po závodě, o fotografiích bude-
te informováni emailem.

 
INFORMACE PRO TÝMOVÉ ZÁVODY 

START
Start týmových závodů je společně se 
startem závodu adidas Běh pro ženy 5 km 
(v  18:00 hod.) nebo závodu METRO Běh 
na 10 km (v 19:30 hod.) Start je na Václav-
ském náměstí. Startovní koridor je vyznačen 
na vašem startovním čísle a jeho umístění 
vyobrazeno na mapě číslo 4.

ZAJÍMAVÉ BODY NA TRASE 
Václavské náměstí (start, a cíl)
Místo startu a cíle. Náměstí dominuje jezdecká 
socha sv. Václava, která stojí před Národním 
muzeem. 

Obecní dům
Obecní dům je jedna z nejznámějších seces-
ních staveb v Praze, jež stojí na náměstí Re-
publiky, v sousedství Prašné brány naproti 
domu U Hybernů.

Pražský hrad
Pražský hrad je jedním z největších hradních 
komplexů na světě. Je také považován za 
symbol České republiky i samotné Prahy. 
Vzhledem k jeho poloze je možné jej sledovat 
z mnoha míst trasy podél řeky Vltavy. 

Strakova akademie
Strakova akademie je novobarokní budova 
na levém břehu Vltavy na Malé Straně v Praze, 
vystavěna v letech 1891–1896. Původně byl 
objekt využíván jako studentská kolej nema-
jetných synů české šlechty. V současnosti je 
sídlem úřadu vlády České republiky

Respektujte pokyny organizátorů a dobro-
volníků, aby celý závod proběhl v pořádku! 
Děkujeme.

Hodně štěstí

1. Startovní číslo – 5 km 
– adidas Běh pro ženy

2. Startovní číslo – 10 km 
– METRO Běh na 10 km

1.

2.
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BEFORE THE RACE 
RULES
The race is run in accordance with IAAF/
AIMS and Czech Athletics Federation rules. 
Referees at the start, finish and along the 
course will ensure that these rules are ad-
hered to. Only people aged 15 and over may 
take part. Men and women start in different 
categories. Age categories, Men: under 40, 
45, 50, 55, 60 and 65+. Women: under 35, 
40, 45, 50, 55 and 60+.
It is strictly forbidden to use roller-skates, 
bicycles or other means of transport, 
or to go on the course with a children’s 
stroller or an animal.

CHIP AND TIMEKEEPING
Timekeeping is done using chips, which are 
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 affixed to your 
T-shirt and be visible on your chest. Safety-
pins will be included in the envelope con-
taining your start number. It is important 
that your bib not be forcefully bent, creased, 
or heavily wrinkled, as damaged timing tags 
may then not work on the day of the race.
Return the chip when you have finished the 
race to where the medals are handed out. If 
you don’t take part in the race, or if you have 
to drop out, please return the chip to the 
changing rooms or to the PIM office by post 
to Františka Křížka 11, Prague 7, 170 00.
When crossing the time matting, do not 
cover your start number with your arm (e.g. 
to start/stop your stopwatch)! 
You cannot use someone else’s number, 
nor let someone else use yours. 
Violators of these rules are subject to dis-
qualification.
The final ranking of runners is set by the of-
ficial (gun) time. Real time (the time when 
you cross the start line) is only informative.

RACE DAY
adidas Women’s Race 5 km
START AND FINISH
START: NA PŘÍKOPĚ STREET – 6:00 P.M.
Start for the individual and team races.
Finish: Wenceslas Square
Time limit: 45 minutes

METRO 10k Race
START AND FINISH
START: NA PŘÍKOPĚ STREET – 7:30 P.M.
Start for the individual and team races.
Finish: Wenceslas Square
Time limit: 1.5 hours

PUBLIC TRANSPORT, P+R CAR PARKS
Please use the metro on the day of the race 
when travelling to and from the start. The 
best way to reach the start and technical 
area is from Můstek (line A and B). Access 
for vehicles, including buses and trams, is 
limited in the city centre on the day of the 
race. Therefore, we recommend parking 
your car at a P+R car park or on the out-
skirts of Prague. Your start number also 
acts as a public transport ticket on the day 
of the race between 5 p.m. and 12 o’clock 
midnight.
You can find a summary of the traffic re-
strictions at www.runczech.com and infor-
mation about public transport and the P+R 
car parks at www.dpp.cz.
 
TECHNICAL AREA (MAP NO. 3)
The technical area will be located on Wenc-
eslas square. You will only be allowed to 
enter the technical area if you have a start 
number. There you will find toilets, changing 
rooms, bag deposit, massages and, after 
the race, refreshments and medal engrav-
ing. TEJPY.cz will offer all runners FREE 
taping during the O2 Prague Grand Prix. 
Their booth is located in the technical area. 
If you have a minor health problem, you can 
consult them. Bring your towel with you and 
enjoy luxury showers from Hansgrohe after 
the race.  ONLY RUNNERS WITH A START 
NUMBER WILL BE ALLOWED ENTRY.
 
BAG DEPOSIT
Things that you want to leave in the bag 
deposit must be handed over in bags that 
do not exceed 25×45×70 cm in size. OTH-
ER LUGGAGE (RUCKSACKS, CARRIER 
BAGS, …..) WILL NOT BE ACCEPTED! 
The organiser is not liable for the contents 
of the bags so do not leave any valuable 
possessions at the bag deposit. We recom-
mend that you use the race backpacks that 
you received with your start number.At the 
bag deposit hand over your belongings to 
a volunteer standing at the appropriate box 

corresponding to the last two digits of your 
bib number. The bag deposit will be open 
on the day of the race from 4.30 p.m. until 
9:30 p.m. Left luggage will be donated to 
charity. 

START AREA (MAP NO. 4)
The starting gate is on the Na Příkopě 
Street. Only runners will be allowed access 
to the start area and the corridors.
 
HOW TO GET TO THE START AND YOUR 
CORRIDOR (MAP NO. 4)
You will find where you have to start accord-
ing to your start number, in the corner of 
which, next to the number, you will find writ-
ten “group” and a letter (see illustration on 
page 4). The individual starting corridors will 
be labelled with the same letters. Runners 
can only enter the corridor that corresponds 
to their letter - entry will be checked. Run-
ners should find their starting point 30 min-
utes before the start of the race. Entrance to 
the corridors will be open from 5:30 p.m. for 
the adidas Women’s Race 5 km and from 
7 p.m. for the METRO 10k Race.
 
REFRESHMENT POINTS
Refreshment points will be located at the 
5  km point and at the finish. The refresh-
ment point is located on both sides of the 
course and will be providing MATTONI WA-
TER and NUTREND HYPOTONIC DRINK. 
You will find BANANAS, ORANGES, SUGAR 
AND SALT at the finish. A finish bag will also 
be given to you, which will contain MAT-
TONI WATER, NUTREND ISODRINK, a NU-
TREND BAR and other small refreshments.
Please throw empty cups and all rubbish 
into the containers and rubbish bins pro-
vided. Don’t throw them on to the course as 
this could endanger other runners. Please 
do not throw any rubbish into the river.

TOILETS
There are toilets at refreshment point and at 
the start and finish. Please only use the toi-
lets and not the surrounding greenery and 
other areas.
 
KILOMETRE MARKERS
Each kilometre is clearly indicated with a ki-
lometre marker.
 

O2 PRAGUE GRAND PRIX

Welcome to a evening run through Prague!  The O2 Prague Grand Prix brings together 
two races: the METRO 10K Race and the adidas Women’s Race 5 km. On this night 
we can look forward to seeing more than 6,500 runners beating to the city’s nocturnal 
rhythms. Below you will find instructions and some helpful tips for the race. We hope 
that you find our information useful and that you will enjoy the event. 

Saturday 7 September 2013 / Wenceslas Square

Here's to an unforgettable night!! 
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MEDICAL SERVICE
Medical service will be available at the start, 
the finish, and along the course. First aid will 
be provided by our medical team at all the 
refreshment points. If you need to call an 
ambulance, ask a volunteer or a spectator 
to immediately call the emergency services 
at number 155.
 
STAROPRAMEN MARATHON MUSIC 
FESTIVAL
Don’t just energise yourself at the refresh-
ment points. The Staropramen Marathon 
Music Festival will help you to stay motivat-
ed along the course and will help you enjoy 
the atmosphere.
 
RUNNING TO THE FINISH, ORGANISA-
TION AT THE FINISH (MAP NO. 5)
Run calmly to the finish and try not to make 
up a few seconds by sprinting into the fin-
ishing straight – it won’t do your body any 
good. If you need it you can ask for medical 
assistance at the finish.
Once you have finished please keep walk-
ing to the technical area and do not stay in 
the finishing area where other runners will 
be finishing their race. This will help to avoid 
unnecessary accidents.
After you have finished the race, the chip will 
first of all be taken off you, then you will re-
ceive your commemorative medal. You will 
find some refreshments (Mattoni water, Nu-
trend ISODRINK, Nutrend bar) in the finish 
bags that will be waiting for you, as well as 
some fruit – bananas, oranges, sugar and salt.
Then continue to the technical area where 

there will be massages available, the bag 
deposit, changing rooms and medal en-
graving.
 
MEDAL ENGRAVING
You can get your medal engraved with your 
name and finishing time in the technical 
area. There is a fee for this service.

START AND FINISH AREA 
FOR SPECTATORS
The start and finish are the most important 
places for the runners. In order to ensure 
that the start and finish work as well as pos-
sible, a large part of this area will be closed 
to spectators. Please note that only runners 
with a start number are allowed access to 
the technical area (changing rooms, bag de-
posit), start corridors and the area after you 
finish the race.

RUNNING TIPS FOR THE RACE
RUNNING SPEED DURING THE 5K AND 
10K RACE
If you are running this kind of race for the 
very first time, do not get pulled along by 
the crowd. If you use a heart rate monitor, 
for the 5km race set the maximum rate at 
which you will start beeping at 90% of your 
max HR (you calculate your maximum heart 
rate by subtracting your age from 220 and 
then multiplying the result by 0.9). If you 
don’t use a heart rate monitor, focus on try-
ing to breathe deeply and regularly. If you 
feel like you are out of breath, you are run-
ning too fast. If this happens, slow down. 

For the 10k race, set your heart rate monitor 
to beep when you reach 85% of your maxi-
mum heart rate. If you have practised faith-
fully, you should be able to keep to this rate 
for the full distance.

DRINKING BEFORE THE RACE
Try to drink a lot in the days leading up 
to the race even though you may not feel 
thirsty. Sufficient water in the body means 
that all your bodily fluids are flowing well 
and that your blood can circulate nutrients 
and oxygen to where they are best need-
ed. If you restrict this flow by not drinking 
enough water, all the processes in your 
body will slow down and so, as a result, will 
your race tempo.  It is also very important to 
take on fluids during the race when running 
long distances.

HOW TO DRINK DURING THE RACE
There is no big need to drink at these dis-
tances. However, it is definitely not good 
to underestimate drinking before the race. 
During the hour before the start, you should 
drink about 1litre of water in small doses, 
approximately 0.2-0.25 l every 15-20 min-
utes, not at the last minute before the start. 
This could cause you to have a stomach-
ache and the water would not absorb well 
enough.

EATING DURING THE RACE
Your last meal before the race should be 
light and at least 2 – 3 hours before the race 
begins. 

Mapa č. 4
Map no. 4

Mapa č. 5
Map no. 5
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HOW TO DRESS FOR THE RACE
We recommend wearing a T-shirt with short 
sleeves and functional socks, but in the 
event of cold weather wear a shirt with long 
sleeves. Men should wear elastic shorts 
rather than running shorts. Women will ap-
preciate elastic leggings that stop just be-
low the knee - they make for a better figure  
and function better than the longer versions.

HEALTH INFORMATION
On the back of your number write your per-
sonal details and any important information 
about your state of health, such as medicine 
that you take or that you are allergic to. Also 
give details of a contact person (name and 
telephone number) so that we can contact 
them if you are injured or if there are other 
health complications.
If you are not feeling well or have recently 
been ill it is best not to take part in the race. 
Runners suffer most of their health prob-
lems when they are recovering from an ill-
ness but don’t want to miss out on a race. 
It is not a good idea to risk your health. You 
take part in the race at your own risk.

AFTER THE RACE 
RESULTS
At the end of the race, and after the time-
keeping data has been processed, the re-
sults will be posted on the internet as quick-
ly as possible and you will also be sent an 
SMS (provided you gave your mobile phone 
number when you registered) and an email 
with the results. These are the provisional 
results. If you find a mistake has been made 
let us know within one week of the race by 
sending an email to ranking@runczech.com. 
Afterwards the results will be official and 
cannot be changed.

DIPLOMA
You can download your own diploma from 
the results webpage.

ONLINE MAPS
Would you like to see how you ran and 
compare yourself with your friends or 

the winner? Use our online application at 
http://google-maps.praguemarathon.com.
 
FINISH PHOTOGRAPHS
ktfoto.com  provides photographs at the fin-
ish for the O2 Prague Grand Prix. You can 
order them online at www.ktfoto.com ap-
proximately 3 days after the race. You will 
be informed by email when they are ready.
 
 
INFORMATION FOR TEAM RACES
 
START
The team race starts at the same time as the 
runners in the main races - adidas Women’s 
Race 5 km at 6 p.m. and METRO 10k Race 
at 7:30 p.m. The start is on the Wenceslas 
Square. The location of the starting corridor 
is shown on the map of the Square already 
mentioned.
 
INTERESTING PLACES ALONG 
THE ROUTE 
Wenceslas square
The place of the start and finish. The land-
mark of Wenceslas Square is the Saint 
Wenceslas statue which is situated in front 
of the building of National Museum. The 
other place of interest is Palác Koruna, 
Melantrich and Art Nouveau Hotel Europa 
buildings.

Municipal House
The Municipal House is one of the most in-
teresting Art Nouveau period style building 
in Prague. It is located on Náměstí Republiky 
square next to the Powder Gate, in front of the 
building U Hybernů.
 
Prague Castle
Prague Castle is one of the largest castle com-
plexes in the world. It is also considered the 
symbol of the Czech Republic and of Prague. 
Because of its location, it can be seen from 
many places on the route as you run along the 
Vltava River.
Straka Academy
Straka Academy is a Neo-baroque building 
situated on the left bank of Vltava river, Malá 

Strana, Prague. It was built between 1891 and 
1896. The building originally served as a dor-
mitory for impoverished children of the Czech 
nobility. Nowadays it is the seat of the Govern-
ment of the Czech Republic.
 
Please follow the instructions of the or-
ganizers and volunteers! Thank you.

Good Luck
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1. Start number – adidas Women's Race 5 km

2. Start number – METRO 10k Race

1.

2.
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