
1 Tüm sporcularımız kayıtlarını www.maratonizmir.org adresinden
yapacaklardır.

Çevrim İçi (Online) Kayıt

2 Randevu Sistemi ve Göğüs Numarası Alımı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 9. ULUSLARARASI
9 EYLÜL İZMİR YARI MARATONU COVID-19 ÖNLEMLERİ 
5 EYLÜL 2021 / İZMİR

1. Kaydını oluşturan sporcunun kayıtta ibraz ettiği telefon numarasına, göğüs 
numarasını ve çipini almak üzere masa numarası bildirilecektir.

2. Sporcular kitlerini teslim almaya gelirken maskelerini takmış olmalıdır. 
Ateşleri ölçüldükten ve el hijyeni sağlandıktan sonra mesajda belirtilen masa 
numarasına giderek kitlerini teslim alacaklardır.

3. Tüm sporcuların kendisine verilen tek kullanımlık kalem ile kayıt işlemini 
tamamlayıp, yarış kitini 10 dakika içerisinde teslim alarak alanı terk etmesi 
planlanmıştır. Çanta içerisinde göğüs numarası, çip, yarış tişörtü,
bulunacaktır.
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3 Sosyal Mesafe, Isınma Alanı, Etkinlik Alanı
1. 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.

2. Her sporcu arasında ön, arka, sağ ve soldan 1,5 metre kalacak şekilde alan 
yerleşimi yapılacaktır.

3. Tüm parkur ısınma, başlangıç ve bitiş alanında maske, eldiven kullanımı ve
el dezenfektanı taşıyan gönüllüler bulunacak olup isteyen herkese dağıtım 
yapılacaktır.

4. Tüm sporcu, çalışan ve gönüllülerin maske takması zorunludur.

5. Isınma etkinlik alanı içerisinde bulunan çim alanda gerçekleştirilecektir.
Etkinlik alanında ısınma hareketleri için sporcular kendileri için belirlenen
noktalarda hazırlanabileceklerdir.

6. Isınma başladıktan sonra giriş ve çıkışa izin verilmeyecektir.
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4 Başlangıç (Start)

5 Bitiş (Finish) Sonrası Madalya / Beslenme / Emanet

1. Yarışmacılar çıkış noktası olan Cumhuriyet Meydanında yarışma öncesi
toplanacaklardır.

2. Sporcular alana tek noktadan maskeleri takılı şekilde, dezenfektan tünelinden 
geçmesi sağlanarak ateşleri ölçülüp el dezenfeksiyon işleminin ardından kendileri 
için özel olarak ayrılmış ısınma noktasına görevli eşliğinde yönlendirilecektir.

3. Isınma bitiminde her bloktaki sporcular başlangıç alanına dörderli ve aralarında
2 metre boşluk bırakılacak şekilde görevliler eşliğinde yönlendirilecektir.
Start 3 saniyede bir 500 dalga/25 dakikada tamamlanacaktır.

4. Sporcuların başlangıç koridoru için ilerledikleri alanlarda ve başlangıç noktasından 
sonraki ilk 500 metre içerisinde maskeler için çöp kutuları mevcut olacaktır.

1. 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 her kullanım sonrası
dezenfekte edilecek tuvaletler bulunmaktadır.

2. Madalyalar bitişe gelen sporculara elden verilmeyecek, yarış bitiminde
beslenme poşetleri içerisinde teslim edilecektir.
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6 Ödül Töreni
Ödül töreni, etkinlik alanın içerisinde bulunan sahnede Covid-19 önemleri uyarınca 
gerçekleştirilecektir.
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