DOKUZ EYLÜL YARI MARATONU
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 randevu saati ve 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. Çantalar şeﬀaf
olup içerisinde göğüs numarası, çip, yarış tişörtü, kişiye özel ayrılmış
ısınma noktasına ait renkli bileklik ve emanet eşya için ekstra bir poşet
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. Ayrıca sporcular bir
önceki gün göğüs numarasını aldığı masaya çanta içerisinden çıkan emanet
eşya poşeti ile eşyalarını tek seferde teslim edebilecektir.
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 ve siperlik takması zorunludur.
Isınma parkuru için serbest bir parkur bırakılacak olup, etkinlik alanı dışında
olacaktır. Etkinlik alanında ısınma hareketleri için sporcular kendileri için
belirlenen noktalarda hazırlanabileceklerdir.
Emanet için alınan eşya poşetleri 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 100’er kişiden oluşan 5 farklı renkte bölümlerden oluşacaktır. Isınma
bitiminde her bölüm start alanına dörderli şekilde aralarında 15 metre bırakılacak
şekilde görevliler eşliğinde starta yönlendirilecek olup 10 saniyede bir çıkış
verilerek 125 dalga ve 20 dakikada başlangıç tamamlanacaktır.
Kayıt esnasında verilecek göğüs numaralarında bulunan renklere göre koşu
başlangıcında kendi renginizde bulunan blok bölümünde hazır olmanız
gerekmektedir.
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 sırasıyla su beslenme istasyonları sporcu
soğuma alanları, 25 kişiye bir adet olacak şekilde düzenlenmiş ve her kullanım
sonrası dezenfekte edilecek tuvaletler, 2 adet duş (sadece su) alanı, emanet eşya
bölümü, soyunma alanı, ödül töreni ve alan çıkışı bulunmaktadır.
Sporcular emanet çadırına bırakılan eşyaları bıraktıkları masa numarasına giderek
geri alabileceklerdir.
Madalyalar bitişe gelen sporculara elden verilmeyecek, bunun için özel bir sistem
oluşturulup sporcu o bölümden geçerek madalyayı kendi boynuna takacaktır.

www.maratonizmir.org
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Ödül Töreni
Ödül törenimiz, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeli’nin yan tarafında bulunan
platformda gerçekleştirilecektir. Kürsü önünde katılanlar için yere çizilen sosyal
mesafe daireleri olacaktır.

www.maratonizmir.org

DOKUZ EYLÜL YARI MARATONU
YERLEŞİM ALANI:

DUŞLAR ve
SOYUNMA KABİNLERİ
Göğüs Numarası ve Çip Alımı /
Emanet Teslim Alanı

MOBİL TUVALET (20 ADET)

3
6 Eylül, Pazar YARIŞ günü
alan Girişi

5 farklı renkteki ISINMA NOKTASI’nda
kendileri için özel olarak ayrılmış
bölüme geçeceklerdir.
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5 Eylül 2020, Cumartesi
KAYIT Girişİ
SPORCU ÇIKIŞ ALANI

1
KÜRSÜ ÖNÜ ÖDÜL ALANI

İSTASYONLAR

BAŞLANGIÇ çıkışlar renklere
göre belirlenmiş sırayla olacak,
4’er sporcudan oluşan gruplar
15’er saniyelik aralıklarla
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BİTİŞ çizgisini geçen sporcularımız
su istasyonları, soğuma, temizlik, emanet
eşya, soyunma alanları ve ödül töreni
alanından oluşan bölgeye sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak alınacaklardır.

Hepimizin sağlığı için Covid-19 ile ilgili alınan
önlemlerimiz ve kurallarımız:
Etkinlik alanına giriş tek bir noktadan ve herkesin ateşi ölçülüp hijyen kuralları
gözetilerek gerçekleştirilecektir.
Etkinlik alanına yakın bir noktada izolasyon çadırı bulunacak olup herhangi bir sporcu ya da
görevlide sağlık riski gözlemlenirse, derhal izolasyon kuralları uygulanacaktır.
Çip/ Kit dağıtım noktalarında imza için tek kullanımlık kalemler olacaktır.
Rezervasyon masa numarası ve saati sporculara özel belirlenecek olup, katılımcıların 15’er
dakikalık sürelerde işlemlerini tamamlayıp alandan ayrılmaları sağlanacaktır.
Her bir sporcu arasında 1,5 metre yarı çapında sosyal mesafe aralığı olacaktır.
Başlangıç 4’er kişiden oluşacak, her bir grup arasında 15 metre olacak ve her başlangıç 10
saniye arayla gerçekleşecektir.
Alan içerisinde bulunan tüm sporcuların maske kullanımı, personelin maske ve siperlik
kullanımı görev durumuna göre eldiven de kullanması zorunludur.
Maskeler ağız ve burnu tamamen kapatmalıdır.
Maskeyi takarken maskenin iç yüzüne dokunulmamalıdır.
Maske asla çene altında veya baş üstüne yerleştirerek kullanılmamalıdır.
Nemlenen veya kirlenen maskeler, alan içerisinde bulunan maske atıklarına atılmalı ve
yenisiyle değiştirilmelidir.
Maskeyi çıkarırken burun, ağız ve çene kısmına temas eden kısımlarına dokunulmadan
kulağa takılan lastiklerden tutarak çıkarılmasına özen gösterilmelidir.
Maske çıkarıldıktan sonra iç ve dış kısmına dokunulmamalıdır
Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslarda bulunulmayacaktır. Ayrıca sporcuların yarış öncesi
kendi izolasyonunu sağlayarak yarışa katılması tüm sporcuların ve çalışanların sağlığı
açısından büyük önem arz etmektedir.
Hazırlık sürecinde bol sıvı tüketip, dengeli beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek
bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır.
Türkiye Atletizm Federasyonu ve Covid-19 önlemleri sebebiyle 65 yaş ve üstü sporcularımızın
koşuya katılımına izin verilmeyecektir.
Maraton İzmir Ekibi olarak sağlıklı bir koşu dileriz.

