
 
  
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 
 
Mobil Po‐Pá: +49 (0)1577.1577139 
E‐Mail: kontakt@oberelbe‐marathon.de 
 
Zastřešení: 
Klaus‐Peter Hanke, Oberbürgermeister der Stadt Pirna 
Michael Geisler, Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz‐Osterzgebirge 
 
Prováděcí ustanovení: 
23. VVO Oberelbe‐Maraton je úředně vyměřen a bude probíhat podle směrnice DLV. 
Rozdělení do tříd bude provedeno podle směrnic DLV 
 
Tratě/ startovní časy/místa startů 
VVO Oberelbe‐maraton start 9:20  
Konigstein, Labská louka (Elbwiese) pod nádražím 
 
Lichtenau‐půlmaraton‐ start 9:10 
Pirna, Glashüttenstraße, areál firmy  KTSN Pirna (blízko silnice B 172). Start    
ve dvou vlnách. 
 
Schulz aktiv 10 km běh start 9:10 
Drážďany, SchillerGarten am Blauen 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 2021) 
 
AOK PLUS 2,7km‐minimaraton start: nově 8:50  
Drážďany,  Heinz‐Stayer‐Stadion  
(min.věk: 7 let popř. dosažený v roce 2021) 
 
Nově v roce 2021‐ 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 Bambini běžci obdrží diplom a medaili.  
Účast je zdarma. 
 
0rganizační poplatek: 
 
Datum     MA     HM         10 km           5 km 
Do 31.12.2020     48,‐      36,‐             24,‐             14,‐ € 
Do 28.02.2021  48,‐      36,‐             24,‐             14,‐ € 
 
Odstupňování  všech dalších  vstupních poplatků  je  aktuálně  vypočítáno  a bude  zveřejněno 
online do konce února 2021. Srpna 
 
Účast na Minimaratonu stojí 5 EUR, nezávisle na termínu podání přihlášky. Z této částky 
věnujeme 1 EUR Ambulantní Dětské Hospicové Službě Dresden. 
 
Platba Organizačního příspěvku. 
Platba  bude  realizována  dle  SEPA‐Lastschrift.  Potřebné  bankovní  údaje  jsou  uvedeny  na 
konci  Oneline‐přihlášky.  Účastníci  ze  zahraničí  se mohou  rozhodnout,  zda  použíjí    SEPA‐
protokol, kreditní kartu nebo Paypal. 
 
Uzávěrka přihlášek/ dodatečné přihlášky 
Uzávěrka přihlášek je 04. červenec 2021 (podle poštovního razítka) 
Dodatečné  přihlášky  a  změny  přihlášek  lze  podat  ještě  09./10.  červenec  2021  v  místě 
vydávání startovních  čísel a podkladů 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. 
 
Zaslání podkladů ke startu/ Přihlášky v den startu: 
Nabízíme možnost zaslání startovního čísla včetně příruční tašky za paušální cenu  
7  EUR/datum  zaslání  ca  14  dní  před  konáním  závodu.  Z  důvodu  optimalizace  přepravy 
zavazadel ke startovním místům nelze poslat obal společně se startovním číslem. Dodatečné 
přihlášky v den běhu nejsou žádoucí z organizačních důvodů. Účastník, který se přesto 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. 
Na  internetu  najdete  soupis  všech  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 
 
Nekonání akce. 
Pokud by se akce z důvodu Corona‐epidemie  nemohla znovu konat obdrží všichni   
k tomuto datu přihlášeni účastníci zprávu s možností si vybrat buď vrácení startovného, 
dobropis pro další rok, nebo dar. 
 
Nová lokalizace! 
Vydávání startovních podkladů + Bohoslužba. 
Po  prve  se  bude  konat  vydávání  startovních  podkladů,  jakož  i  bohoslužba  za  účastíi        
mnoho  známých  podnikatelů  a  partnerů  ze  sportovního  prostředí  ve  Ballsport‐Arena 
Dresden 
(Weisseritzsrasse 4,01067 Dresden), která se nachází přímo vedle cíle běhu do Heinz‐Steyer‐
stadionu. 
 
Startovní podklady se budou vydávat: 
pátek 09. červenec 2021: 15:00 ‐19:00 hod. 
sobota 10. červenec 2021: 10.00 – 18.00 hod 
 
Peněžité prémie/Mimořádná prémie. 
Tři běžci, kteří se umístí v maratonu a půl‐maratonu na prvním místě obdrží peněžité prémie. 
Navíc mohou obdržet u obou běhů prémie za nový traťový rekord. 
Na náměstí v Pirně po 18 km‐maratonu obdrží žena a muž, kteří se umístí na 1.místě 
mimořádnou prémii. 
Podrobné informace k tomuto bodu viz.www.oberelbe‐marathon.de. 
 
Tři  první místa  v maratonu  žen  a mužů  obdrží  peněžitou  prémii  (500,300,200  EUR).  Při 
docílení nového traťového rekordu ( muži 2:22:52 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  navíc150 
EUR ( muži 1:07:46, ženy 1:16:25) 
 
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 účastníce, které doběhnou do cíle si při doběhnutí mohou vyzvednout svou pamětní 
listinu v prostoru cíle. Nevyzvednuté pamětní listiny nebudou účastnícím zaslány.  
 
Výsledky: 
Předběžné a neoficiální výsledky 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 srpen 2021. 
 
Medaile: 
Každý závodník, který doběhne do cíle, obdrží pamětní medaili. 
 
Měření času: 
Při  všech běžeckých  závodech  (mimo Bambiniběhu a Minimaratonu pouze nettočas) bude 
čas měřen pomocí, ve startovním čísle integrovaným transponderem. Startovní číslo 
prosím neohýbejte, jelikož bychom pak nemohli garantovat správnost údaje časů. 
Při každém běhu (mimo Minimaratonu) se umístění běžců na 1 – 10 místě  v cíli 
budou hodnotit vizuálně, umístění dalších běžců pak podle docílených nettočasů.  
 Všechny věkové třídy budou u všech běhů hodnoceny podle docílených nettočasů, 
pouze umístění na 1.‐10.místě celkově brutto. 
                  
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  (  u  stadionu),  kde  existuje  dostatek  zařízení    na 
převlékání a sprchování.  (sledovat popisky). 
 
Uzavěrka cíle. 
V 15:20,tj. 6 hodin po startu maratonu 
 
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. 
 
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,  Iso‐
nápoje, Felschloesschen‐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 
Feldschloesschen  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‐stadionu, kde se nacházejí prostory pro koupání a převlékání. 
  
Masáž: 
V  prostoru  cíle  (  Heinz‐  Steyer‐Stadio)  budou  nabídnuty  taktéž masáže  v nové  Ballsport‐
aréně‐Dresden, přímo vedle cíle. 
 
Volná trať pro všechny běžce: 
Německé dráhy(DB) zastaví  železniční provoz na maratonské trati na 5. a 7.km tak, že všichni 
Marathonis mohou bezpečně přeběhnout 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  běžkyn  a  zájemců  je  možnost  na  zvláště  pro  maraton 
zajištěném parníku doprovodit běžce z Koenigsteinu do Drážďan (cena 15‐24 EUR), příchod 
na  loď  8.45  hod,  odplutí  cca.  9.20  hod.,  připlutí  cca.12.00  hod.),  kde  budou  přistavěny 
autobusy  směr cíl. 
Prodej vstupenek a další informace obdržíte na www.oberelbe‐marathon.de. 
 
Suvenýry: 
V místě vydávání startovních  čísel, tak  i v den konání běhu 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. Relevantní S‐Bahn  nabízí více 
míst, než obvykle. 
 
Start Lichtenau‐půlmaratonu v Pirně: 
Ze  železniční  stanice  Dresden  jezdí  přídavné  vlaky  S2  do  Pirny  Doba  jízdy  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  Waldcschlosschenbrucke  (5km)  jezdí 
zvláštní autobusy od Taeter Tours z Heinz‐Steyer‐stadionu. 
 
Alternativa: příjezd tramvají nebo autobusem‐ podle jízdního řádu (www.vvo‐online.de) 
 
Startovací číslo‐Jízdní průkaz 
 
Od  11.  červenec  2021  platí  startovací  číslo  jako  jízdenka  ve  všech  vlacích,  autobusech, 
přívozech  a  dalších  dopr.  prostředcích  Oberelbe  (mimo  historických  či  zvláštních  v dopr. 
Společnosti). 
 
Příjezd  ke  startovním místům 
» via Pkw 
  
Start  VVO  Maratónu  a  Lichtenau‐půlmaratonu:  B172  od  Drážďan  směrem  Sachsische 
Schweiz/ Bad Schandau. Vzhledem ke skutečnosti, že možnosti parkování v Koenigsteinu a 
Pirně, jakož i využití bezplatné dráhy jsou omezené, doporučujeme využít S‐Bahn. 
 
Start schulz aktiv 10 km běh‐Sachsenmilch 5 km běh : 
Velmi  omezené možnosti  parkování  na  silnicích  kolem Waldschlößchenbrücke  a  Schiller‐
Platz. Doporučujeme použít kyvadlový autobus z cíle ke startu. ( Odjezd 8:00)  
 
AOK  PLUS  2,7  km  minimaraton/profi.com‐Bambinilauf  –  dostatek  parkování  v  prostoru 
startu a cíle Heinz‐Steyer‐Stadion. Sledujete vývěsné tabule. 
 
Příjezd k MARATHONMESSE/Výdej startovacích podkladů . 
» ÖPNV 
Vlak RB 34, 60, 61, RE 1, 2, 15, 18, 50 z Dresden Hbf. 1 Stanice do Bahnhof Mitte (5 minut 
pěšky) nebo  S‐Bahn S1, S2 z Dresden Hbf. 2 stanice do Bahnhof Mitte (5 minut pěšky) 



 
Tramvaj  z   Dresden Hbf.  4  stanice  linkou  10  do  Bahnhof Mitte  (3 minuty  pěšky)  nebo   z 
Dresden Hbf. Nord 5 stanic linkou11 do Kongresszentrum  
 
» 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 Dresden‐
Neustadt na B 6 in směr Meißen a po cca 5km od sjezdu A4 přímo kolem areny. 
 
Alternativa : 
Podrobné informace k příjezdu: www.oberelbe‐marathon.de 
 
Parkovací místa  jsou  k disposici  také  přímo  u  BALLSPORT‐arény,  parkovací  dům  Dresden‐
střed (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.elbsandsteingebirge.de).  V Pirně  poběží  běžci  historickým 
atraktivním  centrem  a  dále  pak  po  cyklostezce  ve  směru  Drážďany  (www.dresden.de). 
Poběží  kolem  visutého  mostu  Blaue  Wunder  a  dále  minou  v prostoru  Labských  luk  tři 
Albrechtovy zámky‐ Eckberg, Albrechtsberg a Lingnerschloss. 
Pohledem na Frauenkirche(www.frauenkirche‐dresden.de), 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  přílabskou  cyklostezku 
Elberadweg. 
 
10ti km‐běžci startují na SchillerGarten  pod Blaue Wunder, 
5ti km – běžci pod mostem Waldschlößchenbrücke 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. 
 
 
 
 


