INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU
Otvorenie Online registrácie
Otázky súvisiace s pandémiou Covid-19.
Vzhľadom na blížiaci sa termín MMM 2021 a často kladené otázky, pripravili sme pre bežcov tieto
zásadné informácie.
KEDY OTVORÍME REGISTRÁCIU NA MMM
Prvú etapu, ktorú sme nazvali PRE-REGISTRÁCIA 2021 otvárame práve teraz, šesť mesiacov pred
plánovaným štartom MMM. Je určená pre tých, ktorí sú od vlaňajška pevne rozhodnutí to s nami
zvládnuť. Pre športovcov, ktorí sú od vlaňajška zaregistrovaní a svojim postojom zotrvať nám dodali
tak veľa energie a pocitu spolupatričnosti.
PREČO PRÁVE TAKTO?
Kvôli poriadku a prehľadu je potrebné, aby každý pretekár svoje rozhodnutie štartovať na MMM 2021
potvrdil jednoduchým úkonom, ktorý nazývame PRE-REGISTRÁCIA 2021. Postup je jednoduchý.
Všetci pretekári, ktorí potvrdili v roku 2020 svoj záujem presunúť štart na MMM 2021 dostanú do
svojej e-mailovej schránky registračný kód, ktorým sa opätovne bezplatne zaregistrujú.
PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?
Ubehlo niekoľko mesiacov, počas ktorých sa situácia a dôležité údaje pretekára mohli zmeniť. Okrem
verifikácie adresy a základných údajov môže každý bežec potvrdiť svoju pôvodnú disciplínu alebo si
vybrať inú, ktorá mu v tomto roku viac vyhovuje, môže si zmeniť veľkosť účastníckeho trička a
podobne.
AKO SA BUDÚ MÔCŤ ZAREGISTROVAŤ OSTATNÍ?
Po tejto prvej etape, na ktorú je vyčlenený mesiac apríl, bude nadväzovať ďalšia etapa, v ktorej
umožníme registráciu i ďalším záujemcov o štart na najstaršom maratóne v Európe. Termín
a podmienky včas oznámime.
ČO SA STANE, AK SA ZOPAKUJE SITUÁCIA Z MINULÉHO ROKU?
V prípade, pokiaľ by pandemická situácia neumožnila maratón v Košiciach zorganizovať, máme pre
zaregistrovaných účastníkov pripravené nasledovné možnosti.
1. Pre registrovaných účastníkov pripravíme virtuálnu podobu podujatia, podľa dosiahnutých
a nahlásených časov zostavíme výsledkové listiny a bežci dostanú svoje štartovacie balíčky
a darčeky poštou.
2. Registrovaný účastník, ktorý sa virtuálnych pretekov nebude môcť zúčastniť, bude mať
v tomto roku umožnený ešte jeden bezplatný presun svojho štartu na rok 2022.

Aktualizované informácie nájdete vždy na našej webovej stránke www.kosicemarathon.com.
Pre viac informácií čítajte Všeobecné podmienky a Propozície podujatí.

