POŘADATEL
Oberelbe Marathon e.V.
Generální manažer Toralf Niese
Am Dammberg 17, 01445 Radebeul
ORGANIZAČNÍ VEDENÍ
xperience sport & events Veranstaltungsagentur
Generální manažer Uwe Sonntag
Marktweg 4, 01157 Drážďany
Hotline Po‐Pá: +49 (0)1577.1577139
E‐mail: kontakt@oberelbe‐marathon.de
PATRONÁT
Klaus‐Peter Hanke, primátor města Pirna
Michael Geisler, okresní rada okresu Saské Švýcarsko‐Východní Krušné hory
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
23. VVO Oberelbe‐Maraton je oficiálně měřen a prováděn podle ustanovení DLV. Klasifikace
je založena na specifikacích DLV.
TRASY / STARTOVNÍ ČASY / STARTOVNÍ MÍSTA
VVO Oberelbe Maraton » 9:20 hod.
Königstein, louka na břehu Labe pod vlakovým nádražím
Lichtenauský půlmaraton » 9:10 hod.
Pirna, Glashüttenstraße, areál společnosti Eissmann Automotive KTSN GmbH (na B 172).
Start probíhá ve dvou vlnách.
Schulz active, běh na 10 km » 9:10 hod.
Drážďany, restaurace „Schiller‐Garten“ u mostu „Blaues Wunder“, přímo na labské
cyklostezce
Sachsenmilch, běh na 5 km » 9:10 hod.
Drážďany, Waldschlößchenbrücke, přímo na labské cyklostezce; (Minimální věk: 10 let nebo
dosažení tohoto věku v roce 2022)
Minimaraton AOK PLUS, běh na 2,7 km » NOVĚ: 8:50 hod.
Drážďany, cílový areál Sportpark Ostra (minimální věk: 7 let nebo dosažení tohoto věku v
roce 2022)
NOVINKA 2022 ‐ Bambini run (1 kolo na stadionu) » 8:35 hod.

Drážďany, cílový areál Sportpark Ostra
Startovat může každé dítě, které umí chodit a ještě se neúčastní minimaratonu AOK PLUS.
Registrace není povinná, ale z organizačních důvodů by byla žádoucí. Všichni Bambini obdrží
diplom a medaili. Běh je samozřejmě zdarma.
ORGANIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK
Datum
MA
do 31.12.21
48 €
do 28.02.22
55 €
do 17.04.22
60 €

PM
36 €
43 €
48 €

10‐km
24 €
28 €
32 €

5‐km
12 €
15 €
18 €

Účast na minimaratonu stojí 5 EUR bez ohledu na období registrace.
Z toho 1 EUR bude věnováno ambulantnímu dětskému hospici v Drážďanech.
PLATBA ORGANIZAČNÍHO POPLATKU
Platba se provádí inkasem SEPA nebo kreditní kartou. Na konci online registrace musí být
uvedeny příslušné bankovní údaje. Zahraniční účastníci si také mohou vybrat mezi SEPA
inkasem a kreditní kartou.
POŠTOVNÍ REGISTRACE
Chcete‐li se přihlásit poštovní cestou, zašlete nám E‐Mail na adresu kontakt@oberelbe‐
marathon.de a v odpovědi obdržíte přihlašovací formulář. Tento vyplníte za pošlete poštou
na adresu, uvedenou na formuláři.
KONEC REGISTRACE / POZDNÍ REGISTRACE
Uzávěrka registrace je 17. dubna 2022. Pokud se přihlásíte poštou, platí datum 16. dubna
2022 (poštovní razítko).
Pozdní registrace a změny jsou možné pouze 22./24. dubna 2021 na výdeji startovních čísel v
BallsportArena Dresden (NOVINKA 2022 ‐‐> viz maratonský veletrh/výdej startovních
dokumentů). Poplatek za pozdní registraci na všechny trasy kromě minimaratonu je 5 €.
V plánu je platba přes EC a kreditní kartou přímo při pozdní registraci.
POŠTOVNÍ DORUČENÍ REGISTRAČNÍCH DOKLADŮ / POZDNÍ REGISTRACE V DEN ZÁVODU
Nabízíme poštovní doručení startovního čísla za paušální cenu 7,50 EUR (zaslání cca 14 dní
před akcí). Pro optimalizaci procesu přepravy zavazadel na startovních místech je nezbytné
zaslat startovací tašku (= tašku na zavazadla) se startovním číslem v jedné zásilce.
Pozdní registrace v den závodu na místě startu nejsou z organizačních důvodů žádoucí.
Pokud se přesto chcete/můžete přihlásit pouze v den závodu, můžete tak učinit na místě
startu za paušální poplatek 10 EUR.

POTVRZENÍ REGISTRACE
Potvrzení o registraci nebude probíhat poštou. Pokud uvedete svou e‐mailovou adresu,
obdržíte elektronické potvrzení registrace, které musíte přinést s sebou na výdej startovních
čísel. Seznam všech přihlášených účastníků je zveřejněn na internetu. Upozorňujeme, že
registrace je konečná až po úspěšném odepsání (až 14 dní).
ZMĚNA REGISTRACE
Změna registrace na jinou trasu obecně není problém. Napište nám e‐mail na
kontakt@oberelbe‐marathon.de a dejte nám vědět o změně registrace. Toto pak předáme
našemu partnerovi Baer‐Service, který následně provede přeregistraci. Nové potvrzení účasti
obdržíte e‐mailem ihned po změně registrace. Přeregistrace je také možná na výdeji
startovního čísla (ale za poplatek ‐> viz komentáře níže)
Pokud se přeregistrujete na delší trasu, odečteme rozdíl mezi dříve zaplacenou částkou a
částkou platnou v době opětovné registrace na novou trasu.
Pokud se přeregistrace uskuteční na kratší vzdálenost, rozdíl se nevrací.
Změna registrace je do 31. března 2022 bezplatná. Od 1. dubna 2022 do dne před závodem
bude registrační poplatek 6 EUR.
Více informací najdete na www.oberelbe‐marathon.de/Service/FAQ.
ZRUŠENÍ AKCE
Pokud OEM bude znovu kvůli koronavirové pandemii zrušena, všichni účastníci, kteří se
dosud zaregistrovali, obdrží e‐mail s odkazem. Pod tímto odkazem jsou na výběr tři
možnosti: Vrácení startovného (možné i poměrově)*, poukaz na rok 2023 nebo dar.
* Na rozdíl od jiných pořadatelů vám vždy nabízíme plnou náhradu. Při plánování akce
vznikají obrovské náklady (reklama, nájem, grafické oddělení, IT, externí poskytovatelé
služeb pro reportingový systém...). Abychom zajistili pokračující existenci OEM, doufáme, že
budete mít pochopení pro prominutí malé části vstupního poplatku (dobrovolně).
Registrovat se tedy můžete kdykoli budete chtít. Neexistují pro vás žádné nevýhody.
VÝDEJ STARTOVACÍCH DOKUMENTŮ + MARATONSKÝ VELETRH ‐‐> NOVÁ LOKALITA!
Poprvé budou vydávány startovní dokumenty v BallsportArena Dresden (Weißeritzstraße 4,
01067 Dresden), kde se uskuteční maratonský veletrh s mnoha známými partnery a
společnostmi ze sportovního sektoru. BallsportArena se nachází nedaleko cílového areálu
Sportpark Ostra.
Pátek 22. dubna 2022: 15:00 – 19:00
Sobota 23. dubna 2022: 10:00 – 18:00
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ O VYZVEDNUTÍ REGISTRAČNÍCH DOKLADŮ!!
Potvrzení o registraci nebude probíhat poštou. Pokud uvedete svou e‐mailovou adresu,
obdržíte elektronické potvrzení registrace, které byste si měli přinést s sebou po obdržení
startovního čísla.

HOTOVOSTNÍ PRÉMIE / SPECIÁLNÍ PRÉMIE
První tři místa v ženském a mužském maratonu obdrží finanční odměny (500, 300, 200 EUR).
Za vytvoření nového traťového rekordu (muži: 2:22:52 h; ženy: 2:38:41 h) získává vítěz na
prvním místě 300 EUR. Za dosažení vítězného času pod 2:21 h nebo 2:35 h bude uděleno
dalších 300 EUR. První tři místa v Lichtenauském půlmaratonu pro ženy a muže obdrží také
finanční odměny (200, 100, 50 EUR). Za vytvoření nového traťového rekordu (muži: 1:07:46
h; ženy: 1:16:25 h) obdrží dotyční 150 EUR.
SPECIÁLNÍ PRÉMIE
Na náměstí v Pirně na 18. km je průběžné hodnocení (powered by Energieversorgung Pirna
GmbH), ve kterém první žena a první muž na maratonu obdrží každý 300 EUR. Předpokladem
pro získání tohoto ocenění je umístění v první šestce každého pohlaví v cíli.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
VVO maraton:
Celkové umístění 1 ‐ 6 žen/mužů + ocenění ve všech věkových skupinách ženy/muži
Lichtenauský půlmaraton:
Celkové umístění 1 – 6 žen/mužů
schulz active, běh na 10 km:
Celkové umístění 1 – 6 žen/mužů
Sachsenmilch, běh na 5 km:
Věkové skupiny 10/11, 12/13, 14/15, od 16 let
1. – 3. místo ženy/muži
AOK PLUS 2,7 km minimaraton:
věkové skupiny 7/8, 9/10, 11/12; 1. – 3. místo dívky/chlapci. Běhu se však mohou zúčastnit
všechny věkové skupiny.
DIPLOMY
Všichni účastníci, kteří doběhnou do cíle, si mohou v cílové zóně vyzvednout svůj osobní
diplom. Následné zaslání diplomů obecně neprobíhá. Pokud byla při registraci objednána
výsledková brožura, bude chybějící diplom přiložen k zásilce brožury. Poté bude diplom
zaslán s výsledkovou brožurou kolem konce června 2022.
VÝSLEDKY / VÝSLEDKOVÁ BROŽURA
Předběžné výsledky budou zveřejněny na internetu v den závodu. Po kontrole
a srovnání časových systémů, jsou zveřejněny oficiální časy. Objednané výsledkové brožury
budou odeslány přibližně začátkem července 2022.

MEDAILE + GRAVÍROVÁNÍ
Každý finišer obdrží na cílové čáře svou medaili za cílovou vzdálenost.
Jako obvykle si v cíli můžete nechat vyrýt svůj čas na zadní stranu medaile. Rytinu (6 EUR) si
můžete objednat/obdržet takto:
‐ hned při registraci online
– v cíli po běhu za platbu v hotovosti
MĚŘENÍ ČASU
Ve všech běžeckých soutěžích (kromě Bambini Run; Minimaraton pouze čistý čas) se měří čas
pomocí transpondéru integrovaného do startovního čísla. Neohýbejte prosím startovní čísla,
jinak nelze zaručit záznam času. U každé trasy (kromě minimaratonu) se místa 1 ‐ 10 hodnotí
brutto, tedy podle proběhnutí cílovou rovinkou, všechna ostatní pak podle čistého času.
Hodnocení věkových skupin všech vzdáleností je založeno na čistém čase, přičemž jsou místa
1 až 10 hodnocena celkově brutto.
STARTOVNÍ ČÍSLO
Startovní číslo musí být připevněno v oblasti hrudníku tak, aby bylo dobře viditelné. Loga
sponzorů nesmějí být zakryta.
DOPROVOD NA TRASE
Není dovoleno doprovázet běžce na kole. Nedodržení tohoto požadavku bude mít za
následek neodvolatelnou diskvalifikaci doprovázeného běžce. Po celé trase jsou rozmístěna
kontrolní stanoviště.
CÍL
Cílová páska všech soutěží je ve Sportparku Ostra, jen pár set metrů od Semperoper a
Frauenkirche v centru Drážďan.
ŠATNY/SPRCHY/WC
Sprchy a převlékárny jsou vám k dispozici následovně:
1. Přímo u prostoru pro vyzvednutí zavazadel a dalších sociálních zařízení v JOYNEXT Areně
(dříve EnergieVerbundArena) hned vedle cílového areálu.
2. Samostatná funkční budova ve venkovním prostoru vedle prostoru cíle.
ZÁVĚR VŠECH BĚHŮ
15:20 hod. = 6:00 hodin po startu maratonu
TAŽNÍ A ZBRŽĎUJÍCÍ BĚŽCI
Na cílové časy VVO Maraton 3:00 (2x), 3:15, 3:30 (2x), 3:45, 4:00 (2x), 4:15, 4:30 a 5:00 h a
také Lichtenauský půlmaraton 1:30, 1:45 a 2:00 h (2x) budou nasazeni tažní a zbržďující
běžci.

OBČERSTVENÍ
Čaj a nápoje z Lichtenau jsou nabízeny po celé trase zhruba každých 5 km. Od 10. km
je k dispozici ovoce a od 20. km isotonické nápoje a energetické tyčinky od Ultra Sports.
V 38. km pomůže Feldschlößchen‐Pilsner (pivo) k mobilizaci posledních sil. Další stanoviště s
vodou jsou zřízeny na 24. a 40,5. km. V cíli je k dispozici pro běžce voda, čaj, cola, iso‐nápoje,
Feldschlößchen Radler bez alkoholu, dále jablka a banány.
TĚSTOVINOVÁ PÁRTY A PIVO ZDARMA V CÍLI
Všichni účastníci (kromě Bambinis) dostanou v den závodu v cílovém areálu zdarma porci
těstovin. Poukaz na těstoviny k tomu je umístěn na startovním čísle. V rámci distribuce
startovního čísla budou k zakoupení různé těstovinové pokrmy. Na startovním čísle je také
poukaz na nealkoholický Feldschlößchen Radler, který lze uplatnit v cíli (podává se pouze pro
účastníky starší 14 let).
LÉKAŘSKÁ PÉČE
Podél běžecké trasy a v cílovém areálu je lékařská péče zajištěna Maltézskou pomocnou
službou. Běžečtí lékaři mají službu v cílovém areálu (2) a na 35. km (1). Všechna
občerstvovací místa slouží jako kontaktní místo v případě úrazů a zdravotních potíží. Tísňové
číslo najdete na svém startovním čísle.
PŘEPRAVA ZAVAZADEL
Pro všechny trasy je zajištěna zpáteční přeprava zavazadel ze startu do cíle. Věnujte prosím
pozornost informacím na příslušných výchozích místech.
Ohledně místa vrácení zavazadel jsme zatím ve fázi plánování.
VÝDEJ ZAVAZADEL
Ohledně místa vrácení zavazadel jsme zatím ve fázi plánování.
V každém případě jsou po vrácení k dispozici i převlékárny a sprchy.
MASÁŽ
Rozsah, v jakém bude masáž nabízena, se také teprve plánuje.
JÍZDA ZDARMA PRO VŠECHNY MARATONSKÉ BĚŽCE!
Deutsche Bahn AG (DB) opět poskytuje velké časové okno, aby všichni maratonci mohli
překonat železniční tratě v 5. a 7. km bez zastavení.
PLAVBA PARNÍKEM
Příbuzní běžců a zájemci mají možnost doprovázet maraton z Königsteinu do Drážďan na lodi
pronajaté speciálně pro OEM (cena 16 – 26 EUR, nástup od 8:45 hod., odjezd lodi cca 9:10
hod., příjezd kolem 12:00 hod. na Terrassenufer v centru Drážďan). K dispozici jsou

kyvadlové autobusy, které vás dopraví do cíle. Rezervace vstupenek a další informace na
www.oberelbe‐marathon.de.
SOUVENÝRY
Při rozdání startovních čísel a v den závodu v cílovém areálu jsou k dispozici kvalitní funkční
trička Salomon s krátkým i dlouhým rukávem a další produkty Salomon.
FINIŠER SMS, FINIŠER VIDEO
Při online registraci může každý účastník zadat své mobilní telefonní číslo. Ihned po
proběhnutí cílem bude na toto číslo zaslána závěrečná SMS s dosaženým časem. Každý
účastník si navíc může následující den prohlédnout na internetu v sekci Výsledky video ze své
osobní cílové rovinky.
Pokud jste při online registraci zapomněli uvést číslo svého mobilního telefonu, můžete tak
učinit ještě 1 týden před závodem. Pošlete prosím e‐mail na kontakt@oberelbe‐marathon.de
BAROMETR NÁLADY
O živou atmosféru a motivaci se na trase a v cíli stará několik hudebních skupin (samba, jazz,
dixie).
PARKOVÁNÍ V CÍLOVÉM AREÁLU
V okolí cílového areálu Sportpark Ostra je dostatek parkovacích míst (částečně za poplatek).
Věnujte prosím pozornost našim i veřejným značkám. V posledních týdnech před OEM
zveřeníme mapu s přehledem parkování.
PŘÍJEZD NA STARTOVNÍ MÍSTA
» regionálním vlakem (S‐Bahn)/autobusem
Start VVO Maratonu v Koenigsteinu:
S‐Bahn S1 z hlavního nádraží v Drážďanech, doba jízdy cca 40 minut. Příslušné vlaky S‐Bahn
do Königsteinu nabízejí více prostoru než obvykle.
Start Lichtenauského půlmaratonu v Pirně:
Další vlaky S‐Bahn S2 jezdí z Drážďan do Pirny, doba jízdy cca 20 minut. Z vlakového nádraží
na start půlmaratonu jezdí kyvadlové autobusy. Alternativní výstup: zastávka Heidenau‐
Großsedlitz, cca 500 m chůze do startovního areálu.
Start Schulz active 10 km běh & Sachsenmilch 5 km běh v Drážďanech:
Taeter Tours nabízí speciální autobusy do startovních míst v SchillerGarten (10 km) a
Waldschlößchenbrücke (5 km).
Odjezd 8:00 – na rohu Pieschener Allee/Rudolf‐Harbig‐Weg
Alternativně: Příjezd tramvají a autobusem dle aktuálního jízdního řádu (www.vvo‐online.de)

Pod následujícím odkazem naleznete propojení bodů související s trasou, abyste mohli být v
den závodu na startovní čáře včas.
https://www.oberelbe‐marathon.de/dein‐oem/anreise‐fahrplan/
STARTOVNÍ ČÍSLO = JÍZDNÍ PRŮKAZ
Startovní číslo platí 24. dubna 2022 jako jízdenka na všechny vlaky, autobusy, tramvaje a
přívozy (kromě historických a speciálních dopravních prostředků) v dopravním sdružení
Oberelbe. Button kombinované jízdenky, který je umístěn na všech startovních číslech kromě
minimaratonu a Bambini run, opravňuje k jízdě zdarma.
PŘÍJEZD NA STARTOVNÍ MÍSTA
» autem
Start VVO Marathon/Lichtenauský půlmaraton:
B 172 z Drážďan směrem na Saské Švýcarsko/Bad Schandau. Vzhledem k omezeným
parkovacím místům v Königsteinu a Pirně a bezplatnému vlakovému transferu startovní
místa důrazně doporučujeme využít S‐Bahn!
Start schulz active 10 km běh/Sachsenmilch 5 km běh:
Obytné ulice v oblasti Waldschlößchenbrücke a Schillerplatz s omezeným parkováním.
Doporučujeme kyvadlovou autobusovou dopravu z cílového areálu do místa startu
Odjezd 8:00 – na rohu Pieschener Allee/Rudolf‐Harbig‐Weg
Start AOK PLUS 2,7 km minimaraton/bambini běh:
Dostatek parkovacích míst je k dispozici v prostoru startu a cíle Sportparku Ostra. Sledujte
prosím značky.
PŘÍJEZD NA MARATONSKÝ AREÁL / VYDÁNÍ STARTOVNÍCH DOKLADŮ
» prostřednictvím veřejné dopravy
Vlak RB 34, 60, 61, RE 1, 2, 15, 18, 50 z Dresden HL.N. 1 stanice do nádraží Mitte (5 minut
chůze) nebo S‐Bahn S1, S2 z Dresden HL.N. 2 stanice do nádraží Mitte (5. minuty chůze)
Tramvaj: z Dresden HL.N. 4 zastávky linkou 10 na Weisseritzstrasse (3 minuty chůze) nebo z
Dresden HL.N. Nord 5 zastávek linkou 11 do kongresového centra
" autem
A4 z Chemnitz: Exit Dresden‐Altstadt ‐> B 6 směr centrum a po cca 6,5 km od sjezdu A4
minete Arénu.
A13/A4 z Berlína: Exit Dresden‐Hellerau ‐> B 170 směrem do centra
Na vlakovém nádraží Dresden‐Neustadt najeďte na B 6 směrem na Míšeň a po cca 5 km od
sjezdu A4 minete BallsportARENU.
Parkovací místa na parkovišti Mitte Dresden (přímo naproti BallsportARENA) a podél
Pieschener Allee nedaleko ARENY.

BĚŽECKÁ TRASA
Startovací místo maratonu Königstein se nachází uprostřed národního parku Saské
Švýcarsko. Na prvních 15 kilometrech můžete zažít fascinující a jedinečné skalní útvary
Labských pískovců (www.elbsandsteingebirge.de). V Pirně (www.pirna.de) vede rozmanitý
okruh historickým a atraktivním centrem města a poté pokračuje na labskou cyklostezku
(www.elberadweg.de) ve směru na Drážďany (www.dresden.de). Za drážďanským mostem
Blaues Wunder minete tři zámky Eckberg, Albrechtsberg a Lingnerschloss nad Labskými
loukami. S výhledem na Frauenkirche (www.frauenkirche‐dresden.de) a další kulturní a
historické památky v srdci Drážďan se cíl nachází ve Sportparku Ostra.
Půlmaratonci začínají v Pirně a dorazí po 0,5 km na labskou cyklostezku a poté běží po stejné
trase jako maratonci až k cíli.
Běžci na 10 km startují svůj závod v SchillerGarten pod Blaues Wunder, jednou z dominant
Drážďan, běžci na 5 km pod Waldschlößchenbrücke přímo na Labské cyklostezce.
Start a cíl minimaratonců a Bambinis je přímo v cíli OEM ve Sportparku Ostra.
Labská cyklostezka je v den akce oficiálně uzavřena pro veřejný provoz!

