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COVID-19 ÖNLEMLERİ
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Çevrim içi (Online) Kayıt
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Randevu sistemi ve göğüs numarası alımı

Tüm sporcularımız kayıtlarını www.maratonizmir.org adresinden
yapacaklardır.

Kaydını oluşturan sporcunun kayıtta ibraz ettiği telefon numarasına,
göğüs numarasını ve çipini almak üzere masa numarası bildirilecektir.
Sporcular maske takılmış şekilde ve ateşleri ölçülüp el hijyeni sağlandıktan
sonra mesajda belirtilen masa numarasına giderek çanta, göğüs numarası
ve çiplerini teslim alacaklardır.
Tüm sporcuların kendisine verilen önceden temizlenmiş tek kullanımlık
kalem ile kayıt işlemini tamamlayıp, tüm
eşyaları tek poşette bir defada alarak 15 dakika içerisinde alanı terk
etmesi planlanmıştır. Çanta içerisinde göğüs numarası, çip, yarış tişörtü,
bulunacaktır.

www.maratonizmir.org
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Sosyal Mesafe, Isınma Alanı, Etkinlik Alanı
Yarış günü sporcular tek noktadan maskeleri takılı şekilde, hijyen koşulları
sağlanıp ateş kontrolleri yapılarak alana alınacak, kendileri için özel olarak
ayrılmış ısınma noktasına görevli eşliğinde geçeceklerdir.
Her sporcu arasında ön, arka, sağ ve soldan 1,5 metre kalacak şekilde alan
yerleşimi yapılacaktır. Tüm parkur ısınma, başlangıç ve bitiş alanında maske,
eldiven kullanımı ve el dezenfektanı taşıyan gönüllüler bulunacak olup isteyen
herkese dağıtım yapılacaktır.
Tüm çalışan ve gönüllülerin maske takması zorunludur.
Isınma etkinlik alanı içerisinde bulunan çim alanda gerçekleştirilecektir.
Etkinlik alanında ısınma hareketleri için sporcular kendileri için belirlenen
noktalarda hazırlanabileceklerdir.
Emanet için kit dağıtımında verilen bez çantalar, emanet eşya için kullanılacak
olup, çantalar dezenfeksiyon işlemi geçirildikten sonra emanet çadırında
muhafaza edilecektir.
Alan dışına çıkışa belli bir saatten sonra izin verilmeyecektir ve ısınma egzersizine geçilecektir.

www.maratonizmir.org
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Başlangıç (Start)
Alan 42 KM ve 10KM koşucular için iki bölümde, kişilerin ön, arka, sağ ve soldan
1,5 metre kalacak şekilde alan yerleşimi yapılacaktır. Isınma bitiminde her blok
start alanına dörderli şekilde aralarında 3 metre bırakalacak şekilde görevliler
eşliğinde starta yönlendirilecek olup 10 saniyede bir çıkış verilerek 42 KM 113
dalga/15 dakikada start tamamlanacak olup, 10 KM 188 dalga/30 dakikada
tamamlanacaktır.
Sporcuların başlangıç koridoru için ilerledikleri alanlarda ve başlangıç noktasından
sonraki ilk 500 metre içerisinde maskeler için çöp kutuları mevcut olacaktır.
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Bitiş (Finish) sonrası Madalya / Beslenme / Emanet
Bitiş çizgisinden sonra beslenme istasyonlarında sporculara masalardan maske
dağıtımı yapılacaktır. Bitişten sonra su beslenme istasyonları sporcu soğuma
alanları, emanet eşya bölümü, ödül töreni alan çıkışı ve 15 adet her kullanım
sonrası dezenfekte edilecek tuvaletler bulunmaktadır.
Sporcular emanet çadırına bırakılan eşyaları bıraktıkları masa numarasına giderek
geri alabileceklerdir.
Madalyalar bitişe gelen sporculara elden verilmeyecek, yarış bitiminde beslenme
poşetleri içerisinde teslim edilecektir.

www.maratonizmir.org

6

Ödül Töreni
Ödül törenimiz, etkinlik alanın içerisinde bulunan sahnede gerçekleştirilecektir.
Ödül töreni akışı; 10K genel klasman, 10K yaş grupları, 42K genel klasman,
42K yaş grupları olarak yapılacaktır.

www.maratonizmir.org

