Pořadatel:
Oberelbe-Marathon e.V.
Pořadatel Toralf Niese
Am Dammberg 17, 01445 Radebeul
Organizační vedení:
xperience sport & events pořadatelská agentura
Vedoucí Uwe Sonntag
Marktweg 4, 01157 Dresden
Fax: +49 (0) 3212.1364128
Mobil Po-Pá: +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:
23.Oberelbe-Maraton je úředně vyměřen a bude probíhat podle směrnice DLV.
Rozdělení do tříd bude provedeno podle směrnic DLV
Tratě/ Nové startovní časy/místa startů
VVO Oberelbe-maraton start 9:25
Konigstein, Labská louka (Elbwiese) pod nádražím
Lichtenau-půlmaraton- start 9:10
Pirna, Glashuttenstrasse, areál firmy Minda KTSN GmbH& Co. KG (blízko silnice B 172).Start
ve dvou vlnách.
Schulz aktiv 10 km běh start 9:10
Drážďany, Schillergarten na Blaue Wunder, přímo u Labe
Sachsenmilch 5-km-běh start 9:10
Drážďany-Waldschlößchenbrücke přímo na Labské cyklotrase
(min.věk: 10 let popř. dosažený v roce 2020!)
AOK PLUS 2,7km-minimaraton start:nově 8:50
Drážďany, Heinz-Stayer-stadion
(min.věk: 7 let popř. dosažený v roce 2020)
Nově v roce 2020- Bambini-běh ( 1/100 trati maratonu-cca 420 m ). Start 8.35-Drážďany,
Heinz-Steyer-stadion.
Každé dítě, které se sice nemůže ještě zúčastnit AOK-minimaratonu, ale již chodí,
může startovat v Bambini-běhu. Není nutná separátní přihláška, z organizačních
důvodů je však lepší dítě přihlásit. Všichni běžci obdrží diplom. Účast je zdarma.

0rganizační poplatek :
Datum
MA
Do 31:12:2019
43,do 29.02:2020
48,do 19.04.2020
53§-

HM
31,37,40,-

10km
20,24,27,-

5 km
11,- €
13,- €
15,- €

Účast na minimaratonu stojí 4 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 online-přihlášky.
Platba organizačního poplatku:
Platba je možná cestou one-line. Výše příspěvku se řídí podle data přihlášky. Zahraniční
účastníci, pokud nemohou platit cestou IBAN/BIC něco kreditní kartou, zaplatí startovní
poplatek při vydávání startovních čísel ve Ballsport-areně Dresden ( dále WTC ) dne
24./25.dubna 2020 v hotovosti na Informačním stánku.
Přihláška poštou.
Přihlašovací formulář je nutno vyplnit úplně a dobře čitelné. Při udání nesprávné adresy
nepřejímáme odpovědnost za nedodání startovních podkladů. Nezapomeňte přihlášku
podepsat!
Uzávěrka přihlášek/dodatečné přihlášky
Uzávěrka přihlášek je 19.duben 2020 ( podle poštovního razítka)
Dodatečné přihlášky a změny přihlášek lze podat ještě 24./25.dubna 2020 v místě vydávání
startovních čísel ve Ballsport-Arene Dresden. Poplatek pro dodatečné přihlášky činí pro
všechny běhy (mimo minimaratonu) 5 EUR. Poplatek bude možno zaplatit EC nebo
Kreditkartou přímo při dodatečném přihlášení.
Podklady ke startu/ Přihlášky v den startu:
Nabízíme možnost zaslání startovního čísla včetně obalu pro zavazadla za paušální cenu
7EUR/datum zaslání ca 14 dní před konáním závodu. Dodatečné přihlášky nebudou
přijímány. Účastník, který se chce přihlásit v den konání maratonu, zaplatí 10 EUR v místě
startu.
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. Veškeré informace najdete na adrese: www.oberelbe-marathon.de/Service/FAQ

Výdej podkladů pro start:
Poprvé budou vydávány podklady pro start ve Ballsportarena Dresden(Weisseritzstr.4,
01067 Dresden), která se nachází přímo vedle cíle běhu do Heinz-Steyer stadionu.
Pátek 24.dubna 2020 15.00-19.00 hod.
Sobota 25.dubna 2020 10.00 – 18.00 hod
Maraton-Trhy:
Oba dny před startem se presentují v atriu Ballsportareny známé firmy a partneři běhu svým
sportovním zbožím.
Pátek 24.dubna 2020 15.00 – 19.00 hod
Sobota 25.dubna 2020 10.00 – 18.00 hod.
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 šesti prvními v kategorii žen či mužů.
Slavnostní vyhlášení vítězů:
WO Maraton – 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.
Zúčastnit se mohou všechny věkové skupiny.
Pamětní listina:
Všichni účastnící si při doběhnutí do cíle mohou vyzvednout pamětní listinu v prostoru cíle.
Nevyzvednuté pamětní listiny budou spolu se záznamem o výsledcích zaslány do konce
července 2020.

Výsledky:
Předběžné a neoficiální bruttočasy obdrží běžci v prostoru cíle a budou ještě v den konání
běhů publikovány na internetu. Oficiální výsledky budou zveřejněny po přezkoumání a
budou rozeslány spolu s pamětními listinami do konce června 2020.
Medaile:
Každý závodník, který doběhne do cíle, obdrží pamětní medaili.
Měření času:
Při všech běžeckých závodech (mimo Bambiniběh a u Minimarathonu pouze nettočas)
jsou měřeny brutto a netto-časy 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
budou hodnoceny 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.
Cíl:
Cíl pro všechny běžecké soutěže se nachází na stadionu Heinze-Steyera, nedaleko Semper
opery a Frauenkirche v centru Drážďan.
Převlékání/Sprchování/WC:
V prostoru cíle Heinz-Steyer-Stadion- ve staré Fechterhalle, jakož i v prostoru výdeje
zavazadel v BallsportArena Dresden ( cca.300 m vzdálené od cíle) existuje dostatek zařízení
na převlékání a sprchování. (sledovat popisky).
Uzavěrka cíle.
V 15:15,tj. 5 hodin a 15 minut po startu marathonu
Tažní a brzdící běžci:
Pro časové normativy maratonu 3:00(2x), 3:15, 3:30 ( 2x ), 3:45, 4:00 ( 2x ), 4:15, 4:30 h, a
5:00 hodin jakož i pro Lichtenau-půlmaraton 1:30, 1:45, a 2:00 ( 2x ) jsou nasazeni tažní a
brzdící běžci, kteří jsou označeni balonkem a tričkem Salomon s nápisem odpovídajícím
cílovému času.
Stravování:
Po trati bude každých cca. 5 km nabízen čaj a a Lichtenauské nápoje. Od 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. Dále jsou po trase na 24. a
40,5 km výdejní místa vody. V cíli jsou pro běžce připraveny nápoje - voda, čaj, Cola, isonápoje, Erdinger-pivo bez alkoholu a jablka.

Pasta-Party:
Všichni účastníci obdrží v den konání běhu v prostoru cíle zdarma porci nudlí. Poukaz pro
odběr nudlím součástí startovního čísla. V rámci vydávání startovního čísla bude možné
koupit různé nudlové pokrmy. Součástí startovního čísla je též poukaz k odběru
Feldschlosschen Radler (nealkoholické pivo), které si můžete vyzvednout po dojezdu do cíle.
Lékařský dohled:
Po délce trasy běhu a v prostoru cíle je zajištěna lékařská péče – Malteser Hilfdienst.
V prostoru cíle (2) jakož na 35 km (1) poskytují potřebnou péči lékaři. Na všech stravovacích
místech můžete lékaře požádat o pomoc při poranění. Telefonní číslo pro přivolání první
pomoci najdete na startovacích číslech.
Přeprava zavazadel:
Přeprava zavazadel z prostoru startu do prostoru cíle je pro všechny běžecké tratě zajištěna.
Prosím dbejte pokynů na jednotlivých stanovištích
Výdej zavazadel
Zavazadla se budou vydávat v Ballsportareně Dresden, která se nachází přímo vedle dojezdu
do cíle Heinz-Steyer-stdionu, kde se nacházejí prostory pro koupání a převlékání.
Masáž:
V prostoru cíle ( Heinz- Steyer-Stadio) budou nabídnuty masáže znovu v nové Ballsportaréně.
Volná trať 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.
Nabídka na lékařskou prohlídku.
Ve spolupráci s Uniklinikou Dresden nabízíme v přípravě na 23.VVO Oberelbe-Marathon
možnost lékařské prohlídky, včetně diagnostiky výkonnosti.
Info.pod :www.oberelbemarathon.de/Service
Plavba parníkem.
Pro rod. příslušníky a přátele běžců je možnost plout na zvláště pro maraton zajištěném
parníku z Koenigsteinu do Drážďan (cena 15-24 EUR), příchod na loď 8.45 hod, odplutí cca.
9.25 hod., připlutí cca.12.00 hod.), kde budou přistavěny autobusy směr cíl.
Prodej vstupenek a další informace obdržíte na www.oberelbe-marathon.de.
Fotoservis.
Toho času se přepracovávají dosavadně nabídky na foto servisu. Jakmile budou jednání
dokončena, budeme Vás informovat prostřednictvím naší Web-stránky.
Památkové předměty:
V rámci vydávání startovních čísel, tak i v prostoru cíle je nabízen velký výběr Salomon-triček
(s krátkým i dlouhým rukávem) jakož i další výrobky firmy Salomon.

Nabídka FINISHER-SMS,FINISHER-video:
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 finisher-video se svým doběhem do cíle.
Náladový barometr:
Podél trati, jakož v prostoru cíle se 10 hudebních skupin (Samba,Jazz,Dixie) postarají o
dobrou náladu a pozitivní motivaci.
Parkování v cíli
Kolem Heinz-Steyer-Stadionu se nachází dostatek parkovacích míst. Sledujte směrovky a
pokyny policie a pomocníků.
Příjezd k startovním místům:
S-Bahn /Autobus
Start maratón-Koenigstein:
S-Bahn S1 ze stanice Dresden-hl.nádraží- cesta trvá ca.40 min. 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 prostoru startu).
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.
Alternativa: příjezd tramvají nebo autobusem- podle jízdního řádu (www.vvo-online.de)
Startovací číslo-Jízdní průkaz:
Od26.dubna 2020 platí startovací číslo jako jízdenka ve všech vlacích, autobusech a dalších
dopr. prostředcích Oberelbe (mimo historických či zvláštních v dopr. Společnosti).
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 aldschlößchenbrücke a Schiller-Platz.
Doporučujeme použít kyvadlový autobusz cíle do startu. ( Odjezd 8:30)
AOK PLUS 2,7 km minimaraton – dostatek parkování v prostoru startu a cíle Heinz-SteyerStadion. Sledujete vývěsné tabule.

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-Altstadt – B 6 směr centrum, po 6,5km na sjezd
A4 přímo k Areně.
A13/A4 od Berlina: – sjezd Dresden-Hellerau – B 170 ve směru centrum, u nádraží DresdenNeustadt na B 6 in směr Meißen a po cca 5km od sjezdu A4 přímo do Areny.
Parkovací místa jsou k disposici také přímo u BALLSPORTARENY, parkovací dům Dresdenstřed (ca 100m), parkoviště na Weisseritzstrasse(cca 50m)
Průběh trasy závodu:
Startovací místo maratonu Konigstein se nachází ve středu Národního parku Saské
Švýcarsko. Na prvních 15 km uvidí běžci fascinující a světě jedinečnou skalní formaci
Labských pískovcových skal ( www.elbsteingebirge.de). V Pirně poběží běžci historickým
atraktivním centrem a dále pak po cyklostezce ve směru Drážďany. Poběží kolem visutého
mostu Blaue Wunder a dále minou v prostoru Labských luk tři Albrechtovy zámky- Eckberg,
Albrechtsberg a Lingnerschloss.
Pohledem na Frauenkirche, jakož na další kulturně-historické zajímavosti v srdci Drážďan,
se dostávají do cíle ve Heinz-Steyer-Stadion.
Půlmaraton startuje v Pirně a po ca 0,5 km běžci naběhnou na přilabskou cyklostezku
Elberadweg.
10ti km-běžci startují na SchillerGarten pod Blaue Wunder,
5ti km – běžci pod mostem Waldschlósschenbrúcke přímo na cyklostezce Elberadweg.
Start a cíl Minimaratonu je přímo v cíli na stadionu Heinz-Steyer-Stadion.
Přílabská cyklostezka Elberadweg je v době konání maratonu pro veřejnost uzavřená.

Podmínky účasti/ochrana osobních údajů
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Tímto prohlášením o ochraně
osobních údajů bychom Vás chtěli informovat, které osobní informace o Vás bude
organizátor akce VVO Oberelbe maratónuxperience sport &eventsDresden mohl
shromažďovat, a jak s nimi bude nakládat. Informace, které poskytnete k přihlášení do VVO
Oberelbe maratónu obsahují:
Vaše kontaktní údaje, objednávku serisních služeb a informace k běhu. Tyto informace
budou použity xperience sport &eventDresden nebo třetími osobami, které jsou zmíněny ve
smlouvě, ke kontaktování, nebo vykonání potřebných služeb. Všichni spolupracovníci, kteří
mají přístup k Vašim osobním údajům, potvrzují, že je budou ochraňovat a užívat pouze
v rámci dohodnutých podmínek. Přístup k Vašim osobním informacím je omezen na naše
oprávněné spolupracovníky, smluvní třetí strany, dceřinné společnosti, obchodní partnery,
nebo další
, které tento přístup potřebují ke splnění Vašich požadavků či závazků
plynoucích ze smlouvy s xperience sport &eventsDresden. Upozorňujeme Vás, že přes
veškerou snahu neexistuje bezpečnostní systém, který by ochránil námi zadaná a zpracovaná
data přede všemi bezpečnostními riziky. Máte právo vyžádat si informace, jak jsou Vaše
osobní data použita, a komu byla předána.
Máte také právo nahlížet do našich záznamů k Vaší osobě, pořídit kopii, vyžádat si změnu
nebo vymazání údajů.
Dále si máte za určitých okolností právovyžádat předání Vašich osobních dat jinému
subjektu nebo osobě v strojově čitelném formátu. V tomto případě mohou být naše
možnosti omezené.
Všechny dotazy týkající se výše uvedeného směřujte na: xperience sport &eventsDresden,
Marktweg 4, 01157 Dresden, Německo.
Pokud chcete vyslovit výhradu k formě nebo způsobu, jak s Vašimi osobními údaji
nakládáme, můžete kontaktovat majitele sportovní agentury xperience sport
&eventsDresden na emailové adrese kontakt@oberelbe-marathon.de , kde bude
odpovídajícím způsobem přezkoumána.
Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí, nebo jste mínění, že při zpracování Vašich
obchodních údajů porušujeme pravidla, můžete se obrátit se stížností na úřad pro ochranu
osobních údajů.
(1)
Osobní údaje zadané sportovcem při přihlášení budou uloženy a zpracovány za účelem
uspořádání a provedení události, včetně zajištění zdravotní péče a zaopatření sportovce
během a v souvislosti s událostí, za účelem mediálního zpravodajství (odst.2), a za účelem
komerčního prodeje fotografií z události (odst.3). Přihlášením souhlasí sportovec z uložením
dat za tímto účelem.
(2)
Sportovec prohlašuje, že je obeznámen, že akce je sportovní událostí, při které je obecným
zájmem, a pokládá se za běžné, že výsledkové listiny účastníků budou zveřejněné v médiích.
Sportovec prohlašuje, že je srozuměn se zveřejněním svého jména, příjmení, roku narození,
klubu, startovního čísla a výsledků (umístění a časy) ve všech zpravodajských tištěných
médiích (startovní listina, výsledková listina), a elektronických médiích.
(3)
Sportovec prohlašuje, že je srozuměn s tím, že fotografie, filmy a rozhovory zaznamenané
v souvislosti s jeho účastí na události ve veškerých médiích na veškerých datových nosičích
budou rozšiřovány, duplikovány a zveřejňovány bez nároku na odměnu. Nad rámec toho
sportovec prohlašuje, že je srozuměn s předáním svých osobních údajů za účelem dodání

fotografií účastníka na trati a v cílové rovince, které byly pořízené subjektem pověřeným
pořadatelem za účelem možnosti koupě fotografií z události-povinnost koupě těchto snímků
ze strany sportovce s tím není spojena.
(4)
Jsem srozuměn, že budu vyřazen ze závodu, pokud budu riskovat zdravotní újmu.
(5)
Účastník prohlašuje, že je srozuměn, že výše uvedená osobní data budou předána třetím
osobám za účelem měření času, vystavení výsledkových listin a zároveň vyvěšení těchto listin
na internetu.
(6)
Účastník 23.VVO Oberelbe maratónu uznává zproštění odpovědnosti pořadatele na
jakýchkoliv osobních či majetkových škodách. Nebude ani proti pořadateli, sponzorům, ani
proti městům Königstein, Pirna a Drážďany vznášet nároky při případném zranění nebo
škodách vzniklých účastí na běhu. Toto zproštění odpovědnosti platí také pro doprovod. Toto
platí také pro doprovodné akce.
(7)
Co se týká zmíněných údajů, náleží sportovci právo na informace, případně na opravu,
blokování, odpor, nebo vymazání-toto musí být písemně doručenoexperience sport &events,
Dresden, Marktweg 4, 01157 Dresden

