Veřejná soutěž
---------Pořadatel:
Oberelbe-Marathon e.V.
Gesamtleiter Toralf Niese
Am Dammberg 17, 01445 Radebeul
Organizační vedení:
xperience sport & events Veranstaltungsagentur
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:
Klaus Peter Hanke, Oberbürgermeister der Stadt Pirna
Michael Geisler, Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,
Prováděcí ustanovení:
21.Oberelbe-Maraton je úředně vyměřen a bude probíhat podle směrnice DLV
Rozdělení do tříd
Rozdělení do tříd určuje LAO ( min.věk pro maraton je 18 let)
Tratě/ Nové startovní časy/místa startů
VVO Oberelbe-maraton start 10:10
Konigstein, Labská louka pod nádražím
Lichtenau-půlmaraton start 9:45
Pirna Glashuttenstrasse, areál firmy KTSN GmbH (blízko silnice B 172). Start
proběhne
ve dvou vlnách.
Schulz aktiv 10 km běh start 9:45
Drážďany, Schillergarten přímo u Blaue Wunder u Labe
Sachsenmilch 5-km-běh start 9:45
Drážďany-Lesní zámeček-most-labská cyklotrasa
(min.věk: 10 let popř. dosažený v roce 2018!)
AOK PLUS 2,7km-minimaraton start: 9,15
Drážďany, cílový areal Heinz-Stayer-stadion ( start i cíl)
(min.věk: 7 let popř. dosažený v roce 2018!)
Oneline – přihláška:
www.oberelbe-marathon.de
0rganizační poplatek :
Data proplacení pro MA- HM- 10 km – 5 km
Do 31:12:2017 42 – 29 – 19 – 10 EUR,
do 28.02:2018 47 – 34 - 22 - 12 EUR,

do 21.04.2018 52 – 38 – 25 – 14 EUR
Účast na minimaratonu stojí 3 EUR, z toho 1 EUR bude věnováno Ambulanci
dětského hospicu Drážďany.
Pro zaplacení organizačního příspěvku pro všechny kategorie je platné datum
razítka
pošty popř.datum oneline-přihlášky.
Platba organizačního poplatku:
Platba je možná cestou one-line. Zahraniční účastníci, pokud nemohou platit
cestou IBAN/BIC něco kreditní kartou, zaplatí startovní poplatek při vydávání
startovních čísel
ve World Trade Centrum Dresden ( dále WTC ) dne 27./28.dubna 2018 v hotovosti
na Informačním stánku. Výše poplatku je podle data přihlášky.
Přihláška poštou.
Přihlašovací formulář je nutno vyplnit úpně a dobře čitelně tiskacím písmem.
Nezapomeňte
přihlášku podepsat! Na internetu budou k dispozici přihlašovací fomuláře jak pro
jednotlivce tak hromadné vyplnítelné přímo v PDF formátu. (Možnost pro
společnosti a skupiny)
Uzávěrka přihlášek/dodatečné přihlášky
Uzávěrka přihlášek je 21.duben 2018 ( podle poštovního razítka odesílatele)
Dodatečné přihlášky a změny přihlášek lze podat ještě 27./28.dubna 2018 v místě
vydávání startovních čísel ve World Trade Centrum Dresden. Poplatek pro
dodatečné přihlášky je pro všechny běhy(mimo minimaratonu) 5 EUR.
Podklady ke startu/ Přihlášky v den startu:
Také letos nabízíme zasílaní startovních čísel poštou za poplatek 7 EUR. Účastník,
který se přihlásí v den konání maratonu zaplatí 10 EUR.
Potvrzení přihlášky:
Potvrzení přihlášky neposíláme poštou. Při uvedení e-mailové adresy potvrdíme
přihlášky
elektronicky. Potvrzení předložíte pak při výdeji startovních čísel.
V internetu najdete soupis přihlášených účastníků 14 dní po uzavření seznamu
přihlášených
účastníků.
Změna přihlášky/Odhlášení:
Přehlášení na jiný běh nebo odhlášení z maratonu lze provést na místě. Organizační
poplatek
se nevrací.
Výdej podkladů pro start
Pátek 27. dubna 2018 15.00 – 19.00 hod.,
Sobota 28. dubna 2018 10.00 – 18.00 hod.
WTC Dresden Ammonstr./ roh Freibergerstr.- cca 1 km od hlavního nádraží
Drážďany.
Peněžité prémie.
Tři první místa v maratonu mužů a žen 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 ( dotováno
Energieversorgung Pirna GMBH)), 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, 14/15, od 16. let
vždy 1.-3. místo muži/ženy
AOK PLUS 2,7km- minimaraton:
Věk. kategorie 7/8, 9/10 11/12 vždy
Umístění na 1.- 3.místě dívky/chlapci
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 vždy 1.-3. místo dívky/chlapci. Účastnit běhu
se mohou všechny věkové skupiny.
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 července 2019.
Výsledky:
Předběžné a neoficiální bruttočasy obdrží běžci v prostoru cíle a budou jestě v den
konání běhů publikovány na internetu. Oficiální výsledky budou zveřejněny po
přezkoumání
a budou rozeslány spolu s pamětními listinami začátkem července 2018.
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 neohýbat, jelikož by se snímaný čas nemohl
garantovat.
Nově budou hodnoceny již pouze místa 1 – 10 při doběhu brutto ( mimo
minimaraton)
a tim podle zjevného doběhu do cíle, všechna další místa pak podle netto-času.

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 dojde
neodvratně k diskvalifikaci doprovázeného běžce.
Podél celé trati kontrolují dodržení zákazu kontrolní orgány.
Cíil:
Cíl pro všechny běžecké soutěže se nachází na stadionu Heinze-Steyera, nedaleko
Semper.opery a Frauenkirche v centru Drážďan.
Cíl se uzavírá v 16:00 hod.- 5.55 hodin po startu maratonu.
Převlékání/Sprchování/WC:
V prostoru cíle, jakož i 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(2x), 3:15, 3“30 ( 2x ), 3:45, 4:00 ( 2x ), 4:15 a
4:30 h, jakož i proLichtenau-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:
Po trati bude každých cca. 5 km nabízen čaj a a Lichtenauské nápoje. Po 10. km
bude navíc nabízeno ovoce a po 20. km isotonické nápoje a posilovací vafle od
ultra sports. Na 38. km bude podáván pro mobilizaci posledních sil
Feldschloesschen Pils. Navíc jsou po trase na 24. a 40,5 km výdejní místa vody. V
cíli jsou pro běžce připraneny nápoje- 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 (1) 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:
Pro rod. příslušníky a přátele běžců je možnost plout na zvláště pro maraton
zajištěném parníku z Koenigsteinu do Drážďan (cena do 5 let bezplatné, 6-vč14
let , ostatní 13 až
24 EUR), příchod na loď 9:30- 9:55 hod, odplutí
cca.10:00 hod., příplutí cca.13.00 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 maraton.
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 2018.
Důležité upozornění: každoročně máme enormní problémy vyhledávat fotografie
běžců!
Umístili jsme tentokrát 100m před snímačem kamery pomocníka, který běžce
upozorní,
aby neměli zakrytá startovní čísla.
Památkové předměty:
V rámci vydávání startovních číslel, tak 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 doběhu a umístění. Navíc
si může každý účastník v internetu prohlédnout video s jeho doběhem do cíle.
Náladový barometr:
Podél trati, jakož v prostoru cíle se 10 hudebních skupin(Samba,Jazz,Dixsie)
postarají
o dobrou náladu a pozitivní motivaci.
Příjezd k startovním 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.
Start Lichtenau-půlmaratonu v Pirně:
Ze železniční stanice Dresden jezdí vedle rychlodráhy S1 přídavné vlaky S2 do Pirny
každých 20 minut. Od nádraží jezdí autobusy k místu konání půlmaratonu.
Alternativní výstup: zastávka Heidenau.Grosssedlitz(cca. 500m pěžky k startovnímu
prostoru.
Start schulz aktiv 10 km běh-Sachsenmilch 5 km běh v Drážďanech:
Ke startovním místům Schillergarten(10km), jakož Waldcschlossenbrucke (5km)
jezdí zvláštní autobusy od Taeter Tours. Odjezd Heinz-Steyer-stadion 8:30 hod.
Alternativa: příjezd tramvají nebo autobusem- podle jízdního řádu.
Osobní auta:
Start Maratón a Lichtenau-půlmaraton-parkování: B172 od Drážďan směrem na Bad
Schandau. Vzhledem ke skutečnosti, že parkování v Koenigsteinu a Pirně a
bezplatná dráha jsou omezené, doporučujeme využít S-Bahn.
Start schulz aktiv 10 km běh-Sachsenmilch 5 km běh :
Velmi omezené možnosti parkování na silnicích kolem Schiller-Platz v prostoru
Waldschlosschen. Doporučujeme použít kyvadlovýautobus.; ( Odjezd 8:30 )
AOK PLUS 2,7 km minimaraton- parkování v prostoru startu a cíle na nábřeží
Kaehte-Kollwitz a v přilehlých ulicích.
Sledujete vývěsné tabule!
Startovní číslo – jízdní průkaz:
Od 29.dubna můžete cestovat na svoje startovní číslo ve všech veřejných dopr.
prostředcích dopravního podniku Oberelbe (vlak, bus, tramvaj, přívoz-mimo
historických a zvláštních ).
Parkovací možnosti v prostoru cíle:
Kolem stadionu Heinze Steyera je dostatek parkovacích možností. Sledujte popisy a
dbejte prosím pokynů policie a jejich pomocníků.
Příjezd k MARATHONMESSE/Výdej startovacích podkladú (WTC DRESDEN)
» ÖPNV
Deutsche Bahn S Bahn S1: z Hlavního nádraží jednu stanici do stanice HP
Freiberger Straße.
Tramvaj: z Hlavního nádraží linkou 7 a 10 do HP Freiberger Straße
» PKW:
Od Chemnitz: Autobahn A4 – sjezd Dresden-Neustadt – B 6 směr centrum
Od Berlina: Autobahn A9 – sjezd Dresden-Nord – B 170 ve směru centrum,
V podzemní garáží World Trade Centers dostatek míst( platí se parkovné)
Změny Organizačních podkladů jsou možné.

Ubytování vDrážďanech:
Oficiální Maratón-hotel Hotel Dorint**** v Drážďanech nabízí pro 21.VVO Oberelbemaraton prvotřídní vybavenost.. V době od 27.4. do 29.4. je cena 126 EUR za
osobu a 2 noce ( alternativně 3 noce od 27.4. do 30.4. za 167 EUR za osobu).
Uveďte, prosím, při objednávání heslo OEM 2018
Dorint.hotel Drážďany, Grunerstr.14, 01069 Dresden,
Tel: .+49 (0) 351 4915-0
Fax: +49(0) 351 4915-100
Dotazy na ubytování:
info.dresden@dorint.com
www.dorint.com/dresden
Všeobecné dotazy:
Dresden Information GmbH
Tel: + 49(0)351501500
post@dresden.travel
www.dresden.de/tourismus

Ubytování :
UNTERKUNFT PIRNA (Startort Lichtenauer Halbmarathon)
Hotel Garni „Bernardo Bellotto“
(Sonderkonditionen für Teilnehmer
des OEM)
Lange Straße 29, 01796 Pirna
Fon: +49 (0)3501.4604-0
Fax: +49 (0) 3501.4604-46
E-Mail: hotel@bellotto.de
www.hotel-bellotto.de
UNTERKÜNFTE KÖNIGSTEIN UND SÄCHSISCHE SCHWEIZ
Arrangement Pura Hotels
Touristinformation Königstein
Fon: +49 (0)35021.68261
Fax: +49 (0)35021.68887
touristinfo@koenigstein-sachsen.de
www.koenigstein-sachsen.de
Tourismusverband Sächsische Schweiz
Fon: +49 (0)3501.470147
Fax: +49 (0)3501.470148
info@saechsische-schweiz.de
www.saechisische-schweiz.de
Trasy maratonských tratí:

Startovní místo maratonu Konigstein se nachází ve středu Národního parku Saské
Švýcarsko. Na prvních 15 km uvidí běžci fascinující a ve světě jedinečnou skalní
formaci Labských pískovcových skal ( www.elbsteingebirge.de). V Pirně
(www.pirna.de) poběží běžci historickým atraktivním centrem a dále pak po labské
cyklostezce
)elberadweg.de) ve směru Drážďany. Poběží kolem visutého mostu Blaue Wunder a
dále minou v prostoru Labských luk tři Albrechtovy zámky.
Pohledem na Frauenkirche, jakož na další kulturně-historické zajímavosti v srdci
Drážďan
se dostávají do cíle ve Steyer.- Stadion.
Půlmaraton startuje v Pirně a po cca 0,5 km běžci přiběhnou na přílabskou
cyklostezku.
10 km-běžci startují pod mostem Blaue Wunder, a 5 km – běžci pod mostem
Waldschlósschenbrúcke přímo na cyklostezce.
Start a cíl minimaratonu je ve velkém cílovém areálu ve stadionu Heinz-SteyerStadion.
Přílabská cyklostezka je v době konání maratonu pro veřejnost uzavřena.

Podminky účasti na 21.VVO Oberelbe-maratonu 2018.
Svoji účastí na 21.VVO Oberelbe-maratonu uznávám prekluzi záruky pořadatele
vůči
osobám nebo škodám jakéhokoli druhu. Nebudu uplatňovat nárok na odškodnění za
škody nebo poranění, vzniklé svoji účastí na běhu, ani vůči pořadateli nebo
sponzorům běhu, ani vůči městům Kónigstein, Pirna a Drážďany.
Tato prekluze záruky platí i pro můj doprovod a pro účast na doprovodních akcích.
Prohlašuji, že můj zdravotní průkaz zkontroloval lékař a že neexistují zdravotní
překážky pro
moji účast a dále že jsem předchozím tréninkem pro účast připraven. Souhlasím, že
budu diskvalifikován, nastane-li situace, že by bylo ohroženo moje zdraví.
Dále prohlašuji, že souhlasím, že v přihlášce uvedená osobní data, dále fotografie,
související
s maratonem, jakož filmové snímky a rozhovory pro rozhlas, televizi, reklamu,
knihy budou
zveřejněny bez nároku na odměnu.
Každý účastník nese plnou zodpovědnost za správnost a úplnost svého bankovního
spojení,
případné náklady, které vzniknou pořadateli chybami pří bankovních manipulacích
účastníka
budou vymáhány od účastníka.

Potvrzuji správnost všech mnou uvedených dat a ujišťuji pořadatele, že svoje
startovní číslo
nedám další osobě!
Beru na vědomí, že přelomením startovního čísla nebo zneviditelněním
propagačních
nátisků se vystavím nebezpečí diskvalifikace.
Dále beru na vědomí, že v případě vyšší moci nebo na základě úředního rozhodnutí,
či z důvodů bezpečnosti bude pořadatel povinen provést změny nebo dokonce
zrušit
pořádání maratonu, nevzniknou vůči účastníkům nároky na odškodnění.
Přijaté startovné se v tomto případě nevrací.
Poznámka v souladu se Zákonem o ochraně dat:
Vaše osobní data budou ukládány strojově.

