Rozpis:
---------Pořadatel:
Oberelbe-Marathon e.V.
Gesamtleiter Toralf Niese
Am Dammberg 17, 01445 Radebeul
Organizační vedení:
xperience sport & events Veranstaltungsagentur
Organizační ředitel:
Uwe Sonntag,
Marktweg 4, 01157 Dresden
Fax: +49 (0) 3212.1364128
Mobil: +49 (0)1577.1577139
E-Mail: kontakt@oberelbe-marathon.de
www.oberelbe-marathon.de
Zastřešení:
Michael Geisler, Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,
Dirk Gilbert, Primátor města Drážďany
Nabídka tras:
Nabídky tras s udáním startovních časů a míst jsou zde odděleně uvedeny
Ustanovení:
19.Oberelbe-Maraton jr úředně vyměřen a bude probíhat podle směrnice DLV
Rozdělení do tříd“
Rozdělení do tříd určuje LAO ( min.věk pro maratón je 18 let)
Vydávání podkladů pro start.
Atrium Word Trade Center Dresden/Anmonstrasse/roh Freibergerstrasse,ca.1 km od
Hlavního nádraží.
Pátek 28.dubna 2017: 15-19 hodin
Sobotu 29.dubna 2017: 10-18 hodin
Důležité informace pro vyzvedávání podkladů pro start:
Také v tomto roce nabízíme rozesílání startovních čísel poštou. Pro optimalizaci
transportu zavazadel do místa startu, zasíláme startovní vybavení startujícím současně
se startovním číslem v balíčku, což mírně navyšuje poštovné 7 EUR.
Kdo by si však chtěl vyzvednout startovní podklady v den konání maratonu ,
uhradí přepravní vícenáklady 10 EUR.
Při přihlášce Oneline je nutné udat zvolený způsob převzetí startovních podkladů.
Přihláška poštou:
Přihlašovací formulář je třeba ve všech rubrikách a úplně vyplnit. Nezapomenout
přihlašovací formulář vlastnoručně podepsat! Při uvedení špatné, nebo
neúplné adresy nepřebíráme záruku za včasné doručení startovacích podkladů.
Mimoto nabízíme možnost přihlášené prostřednictvím Internetu / PDF).
Touto cestou lze přihlašovat skupiny(spolky)běžců.

Každý člen běžecké skupiny se musí vlastnoručně podepsat!.
Oneline – přihláška:
http//WWW.baer-service.de/uebersicht.php?id=ELB
Platba organizačního poplatku:
Platba je možná do konce přihlašovacího termínu přes jednu z nabízených
možností Oneline-přihlášky, zahraniční zájemci zaplatí buď kreditní kartou,
nebo přes IBAN/BIC a pokud tato cesta není možná, zaplatí startovné
v rámci vydávání startovních čísel ve World Trade Center(WTC) 28./29.dubna 2017
v Informačním stánku. Výše příspěvku je udána zde v přehledu
Konec přihlašování/ Dodatečné přihlášky.:
Možnost se přihlásit končí 21.dubna 2017 ( platí razítko pošty).
Dodatečné přihlášky , nebo změny přihlášky lze podat po uzavírce ještě
28./29.dubna 2017 u výdeje startovních čísel ve WTC Dresden za poplatek 5 EUR.
Potvrzení přihlášky:
Přihlášky nejsou potvrzovány poštou, nýbrž pouze prostřednictvím e-mailu, který musíte
při výdeji startovních předložit. V Internetu najdete seznam všech přihlášených
účastníků . Uporňujeme však na skutečnost, že změny v naší bance stahujeme 2x měsíčně!
Až po zanesení do naší evidence je přihláška platná.
Odhláška a změna přihlášky:
Změna přihlášky na jinou trať je možná. Při stornování přihlášky se organizační
poplatky nevracejí.
Peněžité prémie:
Tři první běžci v maratonu žen a mužů obdrží peněžitou prémii(500,300,200 EUR).
Při docílení nového traťového rekordu ( muži 2:23:38 hod. ženy 2:38:41 hod. )
obdrží
První 300 EUR. Při docílení času pod 2:22, resp.2:35 hod. obdrží vítěz navíc 300
EUR.
Tři první běžci v Lichtenau-půlmaratonu žen a mužů obdrží ženy i muži
Peněžitou prémii (200,100,50 EUR). V případě docílení nového traťového rekordu
obdrží vítězové navíc 150 EUR ( muži 1:07:46, ženy 1:16:25)
Mimořádná prémie:
Na náměstí v Pirně proběhne na 18 km mezihodnocení ( pošereď vy Pura Hotels),
při
kterém první žena a první muž obdrží po 300 EUR. Předpokladem pro vyplacení
prémie je,že běžci doběhnou do cíle maratonu mezi deseti prvními v kategorii žen,
či mužů.
Slavnostní vyhlášení vítězů:
WO Maratón – umístění na 1.až 6.místě-ženy,muži+ jednotlivé věkové kategorie,
také ženy,muži.
Lichtenau-půlmaraton:
Celkové umístění na 1.až 6.místě – ženy,muži.
Schulz aktiv 10 km-běh“
Celkové umístění na 1.až 6.místě – ženy,muži,

Sachsenmilch 5 km-Lauf
Věková kategorie 10/11, 12/13, 14/16 let
U všech kategorií 1.-3. místo, ženy,muži ( minim.věk pro účast 7 let k 31.12.2017)
Věkové kategorie 7/8,9/10,11/12,13/14,15/16, vždy 1.-3. místo dívky/chlapci
Pamětní listina:
Všichni účastnící si při doběhnutí do cíle mohou vyzvednou pamětní listinu
v prostoru cíle. Nevyzvednuté pamětní listiny budou spolu se záznamem
o výsledcích zaslány do konce června 2017.
Výsledky:
Předběžné a neoficielní brutočasy obdrží běžci v prostoru cíle a budou jestě v den
Konání běhů publikovány na internetu.Oficiální výsledky budou zveřejněnz po
přezkoumání
a budou rozeslány spolu s pamětními listinami koncem června 2016.
Medaile:
Každý závodník, který doběhne do cíle, obdrží pamětní medaili.
Měření času:
Při všech běžeckých závodech jsou měřeny brutto a netto-časy ( u minimaratonu
pouze netto-čas) prostřednictvím transpondéru. Tento je integrován do startovního
čísla. Startovní čísla prosím nezalomit, jelikož by se snímaný čas nemohl
garantovat.
Startovní číslo:
Startovní číslo nutno viditelně umístit v oblasti prsou. Sponzorská loga se nesmí
zakrýt.
Doprovod po trase:
Doprovázet běžce na kole není povoleno, Při nedodržení tohoto zákazu dochází
neodvratně k diskvalifikaci doprovázeného běžce.
Podél celé trati kontrolují dodržení zákazu kontrolní orgány.
Cíl:
Cíl pro všechny běžecké soutěže se nachází na stadionu Heinze-Steyera, nedaleko
Semper.opery a Frauenkirche ve středu Drážďan.
Cíl se uzavírá v 15:10 hod.- 5.45 hodin po startu maratonu.
Převlékání/Sprchování/WC:
V prostoru cíle, jakož v prostoru výdeje zavazadel v Energie-Verbund-aréně
( cca.300 m vzdálené od cíle) existuje dostatek zařízení na převlékání
a sprchování. ( sledovat popisky)
Tažní a brzdící běžci:
Pro časové normativy maratonu 3:00, 3:15, 3“30 ( 2x ), 3:45, 4:00 ( 2x ), 4:15 a
4:30, jakož i pro
Lichtenau-půlmaraton 1:30, 1:45, a 2:00 ( 2x ) jsou nasazeni tažní a brzdící běžci,
kteří jsou označeni tričkem Salomon a balonkem s nápisem odpovídajícím časovým
údajem.
Stravování:

Na všech stanovištích bude připraven čaj. Po trati bude každých cca.5 km nabízen
čaj a a Lichtenauské nápoje. Po 10tém km bude navíc nabízeno ovoce a po 20tém
km isotonické nápoje a posilovací vafle od ultra sports. Na 38 km bude podáván
pro mobilozaci posledních sil Feldschloesschen Pils. Navíc jsou po trase na 24 a 40,5
km výdejní místa vody. V cíli
jsou pro běžce připraneny nápoe- voda, čaj, Cola, iso-nápoje Erdinger-pivo bez
alkoholu.
Pasta-Party:
Všichni účastníci obdrží v den konání běhu v prostoru cíle porci nudlí. Poukaz pro
odběr
nudlí se nachází ve startovním čísle. V rámci vydávání startovního čísla bude možné
koupit různé nudlové pokrmy.
Lékařský dohled:
Po délcelé trasy běhu a v prostoru cíle ze zajištěna lékařská péče – Malteser
Hilfdienst.
V prostoru cíle ( 2 ) jakož na 35 km poskytují potřebnou péči lékaři. Na všech
stravovacích
místech ošetřují drobná poranění Tel.číslo pro nouzová volání najdete na
startovním čísle.
Přeprava zavazadel:
Přeprava zavazadel z prostoru startu do prostoru cíle je zajištěna. Prosím dbejte
pokynů
Na jednotlivých stanovištích.
Bohoslužba:
V prostoru startu se bude pro všechny zájemce konat bohoslužba.
Masáž:
V prostoru cíle budou nabídnuty ve vedlejší budově masáže.
Volné cestovné pro všechny běžce:
Německé dráhy(DB) zastaví železniční provoz na maratonské trati na 5. a 7.km tak,
že všichni běžci mohou bezpečně přejít přes trať.
Plavba parníkem:
Rod.příslušníky a přátele běžců existuje možnost na zvláště pro maraton zajištěným
parníkem
Plout z Koenigsteinu do Drážďan ( cena do 5 let bezplatné, 6-vč14 let 13 EUR, nad
15 let
24 EUR,příchod na loď 8:45 hod, odplutí
Cca.9:10 hod., příplutí cca.12.00 hod.), kde budou přistavěny autobusy směr cíl.
Prodej vstupenek a další informace obdržíte na www.oberelbe-marathon.de.
Fotoservis:
Oficiální fotoslužba Carnagon vyfotí všechny účastníky cca.1 km před cílem.
Fotografie, které pak zpracuje Corporate Design, budou pro účastníky osobní
vzpomínkou na maratoton.
Za obnos 5 EUR si mohou účastníci zajistit fotografie hned při přihlášení při výdeji

Startovních čísel, nebo zakoupit v prostoru cíle. Rozeslány budou účastníkům
koncem
června 2016
Důležité upozornění: každoročně máme enormní problémy vyhledávat fotografie
běžců!
Umístili jsme tentokrát 100m před snímačem kamery pomocníka, který běžce
upozorní,
aby neměli zakrytá startovací čísla
Památkové předměty:
V rámci vydávání startovních číslel, jak i v prostoru cíle je nabízen velký výběr
Salomon-triček ( s krátkým i Dlouhým rukávem jakož i další výrobky firmy Salomon .
Nabídka SMS,video a DVD:
V přiloženém přihlašovacím formuláři, jakož při Online-přihlášení může každý
účastník
udat číslo mobilu, kam bude poslána SMS s udáním času doběho a umístění. Navíc
si může každý účastník v internetu prohlédnout video s jeho doběhem do cíle.
Za 8 EUR si může každý koupit svůj Finisher-Clip včetně výsledků,fotografií a
dalších
zajímavých informací na památku
Náladový barometr:
Podél trati, jakož v prostoru cíle se 10 hudebních skupin(Samba,Jazz,Dixsie)
postarají
O dobrou náladu a positivní motivaci.
Příjezd k startovacím místům:
S-Bahn /Autobus
Start maratón-Koenigstein:
S-Bahn S1 ze stanice Dresdn-hl.nádraží- jezdí každých 50 minut a nabízí více míst,
než obvykle
Lichtenau-půlmaraton/Pirna:
Ze železniční stanice Dresden jezdí vedle rychlodráhy S1 přídavné vlaky S2
každých 30 minut. Od nádraží jezdí autobusy k místu konání půlmaratonu
Alternativní výstup:zastávka Heidenau.Grosssedlitz(cca.500m pěžky k startovnímu
prostaru.
Start Schulz aktiv 10 km běh/7 kmWalking a AOK Plus 3,7 km-minimaraton/
Drážďany.
Ke startovacím místům Schillergarten, jakož i Faehrgarten jezdí zvláštní autobusy
Odjezd Heinz-Steyer-stadion 8:00 hod.
Alternativa: příjezd tramvají, nebo autobusem
Startovní číslo-jízdenka:
Startovní číslo slouží od 24.dubna jako jízdenka pro vlaky,autobusy ,městskou
dopravua převozy(mimo historických a zvláštních dopr.prostředků) v prostoru dopr
společnosti
Oberelbe.
Osobní auta:

Maratón a Lichtenau-půlmaraton-parkování na B172. Vzhledem ke skutečnosti,že
parkovací možnosti jsou omezené, doporučujeme využít R4ychlodráhu.
Start schulz aktiv 10 km-běh:
Velmi omezené možnosti parkování na silnicích kolem Schiller-Platz.
AOK PLUS 2,7 km minimaraton- parkování na nábřeží Kaehte-Kollwitz a v přilehlých
ulicích.
Parkovací možnosti v prostoru cíle:
Kolem stadionu Heinze Steyera je dostatek parkovacích možností.
Dbejte prosím pokynů policie a jejich pomocníků.
Příjezd k MARATHONMESSE/Výdej startovacích podkladú (WTC DRESDEN)
» ÖPNV
Deutsche Bahn: Dresden Hbf./ dále pouliční drahou Dopr.podniiku Dresden
AS(www.dvbag.de) do stanice Freiberger Straße (ca. 1 km vzdálen od Hbf. Dresden
» PKW:
Od Chemnitz: Autobahn A4 – zjezd Dresden-Neustadt – B 6 směr centrum
Od Berlina: Autobahn A9 – zjezd Dresden-Nord – B 170 ve směru centrum,
v podzemní garáží World Trade Centers ( platí se parkovné)
Organizanční poplatek: maratón-půlmaraton-10 km běh-5 km běh
Do 31.12.16 € 40,– € 27,– € 17,– € 8
do 28.02.17 € 45,– € 32,– € 20,– € 10
do 21 .04.17 –€ 50,– € 36,,– € 23,– € 12
Za účast na Mini-maratonu se platí 3 EUR. Z toho obdrží 1 EUR ambulantní dětský
hospic Dresden.
Platnost určuje datum na razítku pošty, popř.den online-přihlášení.
Ukončení přihlášek/dodatečné přihlášky.
Konečný termín podání přihlášek je 21.dubna 2017 ( rozhoduje razítko pošty ).
Dodatečné přihlášení, nebo změna přihlášky jsou možné jen ještě 28/29.dubna
2017
při vydávání startovních čísel ve WTC Dresden. Dodatečná přihláška stojí 5 EUR.
Informace pro zahraniční účastníky:

Trať / startovní časy / místa startů:
Maraton – 09:25 hod.- Koenigstein, Labská louka pod nádražím
Lichtenauský půlmaraton
Start 9:10 – Pirna, Glashuettenstr, firemní pozemek KTSN GmbH ( u B 172),
Startuje se ve dvou vlnách pro zlepšení kvality běhu.
Schulz aktiv 10 km běh. Start 9:10 – Drážďany, Schillergarten

Nově v roce 2017-Sachsenmilch 5-km běh
Start 9.10 – Drážďany,pod Waldschlösschenbrücke
přímo u mostu Blau Wunder( Modrého zázraku) u Labe.
AOK PLUS,2,7 km –minimaraton
Start 08:45 – Drážďany, Heinz-Steyer-Stadion.
POZOR: min.věk pro účast je 10 let, popř. který bude dovržen k 31.12. 2017.
7 km walking( otevřená třída)
Start 8:30 –Drážďany, Scchillergarten přímo u Blau Wunder( Modrého zázraku)
Popis běžeckých tratí:
Místo startu Koenigstein se nachází ve středu Národního parku Saské Švýcarsko
V prvních 15 km uvidí běžci ohromné skalní útvary Labských pískovců
(www.elbsandsteingebirge.de). V Pirně pak historické a atraktivní centrum města
a dále pak podél Labe směrem na Drážďany, běží se kolem Blaue Wunder, visutého
mostu
a kolem zámků Albrechta.
Než doběhnou do stadionu Heinze Stteyera, uvidí Frauenkiche
(www.frauenkirche.de) a mnoho dalších zajímavostí v srdci Drážďan.
Půlmaraton startuje v Pirně, po 0,5 km najedou na cestu podél Labe. Běžci 10 km
běžci/7km chodci začínají u Blaue Wunder přímo u Labe. Minimaraton staruje
přímo u Labe, Fahradgarten Dresden-lohannstadt. Trasa vede převážně po rovině a
je většinou asfaltovaná.
5-km-běžci startují pod Waldschosschenbrucke v Drážďanech na Labské cyklocestě
Směrem k cíli. Cyklocesta je pro veřejnost uzavřená!
Všechny minimaratony startuji jako v přecházejících letech na Heinz-Steyerstadionu,
Běží několik kol a končí po uběhnutíb2,7 km.
Podminky účasti
Účastnící 19.VVO Oberelbe –Marathon vezmou na vědomí, že pořadatel
neručí za personální a věcné škody jakéhokoli druhu. Nebudu nárokovat
u pořadatele, ani u měst Pirna, Koenigstein a Drážďany, ani vůči jejich zástupcům
odškodnění za škody nebo zranění, způsobené svoji účasti na běhu.
Totéž platí i pro osoby, které doprovází, platí to pro doprovodní akce.
Prohlašuji, že můj zdravotní stav byl před účastí kontrolován lékařem,
že neexistují překážky pro mou účast na maratonu a že můj tréninkový potenciál je
dostačující.
Soulasím s mým vyloučením z běhu, pokud nastanou problémy s mým zdravotním
stavem.
Prohlašuji dále, že souhlasím, aby moje osobní data při 20.WWO-OberelbeMaratonu, pořízené fotografie, filmy či rozhovory byly dány k dispozici rozhlasu,
televizi, tisku bez nároku na proplacení.
Každý účastník je povinen přezkoumat správnost svého bankovního účtu.
Pořadatel si vyhrazuje právo účastníkovi vyúčtovat platby, které nemohly byt
hrazeny jeho bankovním kontem.

Potvrzuji správnost všech, mnou udaných dat a zavazuji se nepředat svoje startovní
číslo jiné osobě. Beru na vědomí, že přelámáním startovního čísla a
zneviditelněním propagačních nápisů se vystavím nebezpečí diskvalifikace. Pokud
musí pořadatel v důsledku vyšší moci
nebo na základě úředního rozhodnutí či bezpečnosti provést změny či dokonce akci
odvolat,
nevzniká vůči účastníkovi povinnost úhrady škody. Startovné nebude vráceno.
Zákon na ochranu osobních dat: Vaše osobní data jsou strojově ukládána.
Ukládat se mohou pouze na základě vlastního podpisu!!
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