
Panevropský půlmaratón 2011
Stadlern (Bavorsko, SRN) – Poběžovice (Plzeňský kraj, ČR)

3. ročník

PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatelé závodu: MAS Brückenland Bayern-Böhmen
(hlavní organizátor – Verwaltungsgemeinschaft Schönsee, Stadlern a Weiding) s 
organizační podporou Spolku zimních sportů Schönsee

                                    DSO Mikroregion Dobrohost
                                      (hlavní organizátor – Město Poběžovice)

Termín závodu:        sobota 20. srpna 2011

Vedoucí činovníci:
Startér:                    dosud neurčená VIP 
Hlavní rozhodčí: Mgr. František Novák 
Rozhodčí: Urbanová Marcela
Komisař  trati:         Pavel Štembera
Ředitel závodu:       Mgr. Hynek Říha (předseda DSO Mikroregion Dobrohost)
                                    Hans Eibauer (předseda MAS Brückenland Bayern-Böhmen)

Místo konání: 

Start:                      11,00 hod., obec Stadlern (SRN) – fotbalové hřiště, kam budou závodníci 
přepraveni autobusem z Domažlic a Poběžovic

Cíl: město Poběžovice (ČR), náměstí Míru před vstupem na nádvoří zámku
                                   Čas ukončení závodu cca 13.30 hod.

Trať:              

Povrch:               částečně lesní resp. polní cesty, asfalt

Trasa závodu:     vede přes „zelený“ hraniční přechod Schwarzach (Bavorsko)/Švarcava(ČR) a to 
nenapodobitelným prostorem bývalé „železné opony“

Profil tratě:           zvlněný, se dvěma výběhy do nízkých sedel Českého lesa

Občerstvení:        občerstvovací stanice - na I. 4.km (SRN), II. 8.km (Závist), III. 12.km (Liščí domky), 
IV. 14.km (Pivoň), V. 17.km (Mnichov) - voda, houby 

(možnost vlastní pití označené startovním číslem závodníka a číslo občerstvovací 
stanice stanice – odevzdat v Poběžovicích)

cíl /ihned po doběhu/ - voda, ISO, ovoce, mysli tyčinky

cíl /občerstvení/ - teplé jídlo, nápoj 0,5 l
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Kategorie:               M/A  muži do 39 let (roč. nar. 1972 a mladší)

                M/B     muži 40-49 let (roč. nar. 1971-1962)

                M/C      muži 50-59let (roč. nar. 1961-1952)

                       M/D      muži nad 60 let (roč. nar. 1951 a starší)

                                 Ž/A ženy do 35 let (roč. nar. 1976 a mladší)

                       Ž/B ženy nad 35 let (roč. nar 1975 a starší)

Organizační informace:

Prezentace:           v místě startu – obec Stadlern ( fotbalový stadión- kancelář) od 9,10 do 10,40 hod.
Doprava závodníků:   Závodníci, kteří se dostaví do Poběžovic před Městské kulturní a informační 

středisko (horní část nám. Míru), resp. do Domažlic na autobusové nádraží v ulici 
Prokopa Holého, budou ke startu závodu do SRN přepraveni autobusem.

Odjezd autobusem: Domažlice 7,45 hod., Poběžovice 8,15 hod.
                                  Po startu budou osobní věci závodníků dopraveny označeným autobusem do 

prostoru cíle.

Závodní kancelář:     Městský úřad Poběžovice, nám. Míru 47 (městská knihovna)                                

Informační kancelář: Městské kulturní a informační středisko (nádvoří zámku)

Technické zázemí:    Šatny v označené budově na nádvoří zámku, sprchy, WC

Vyhodnocení: Vyhlášení vítězů  proběhne ihned po skončení závodu cca 13,30 hod.

                         Ceny obdrží první tři závodníci/závodnice v každé kategorii. Každý závodník obdrží 
drobné upomínkové předměty a hodnotný T-shirt s emblémem závodu (předem 
registrovaní závodníci si mohou vybrat velikost - viz. přihláška)

Rekord tratě:        Christopher Thomson z Velké Británie v čase 1:11:50 
                                  Lenka Šibravová z Hvězda Pardubice v čase 1:24:53

Přihlášky závodníků: e-mailem: info@pobezovice.cz, případně faxem : +420 379497211
                                  Přihláška k závodu do 18.8.2011,
                                 Požadavek na zprostředkování ubytování do  31.7.2011
Startovné: 150,-Kč (v případě zaslání přihlášky do 48 hod. před startem závodu)

250,-Kč (při zaslání přihlášky ve lhůtě kratší než 48hod. před startem závodu 
nebo na místě startu.)
Platba startovného při registraci závodníka na startu (SRN)

Podrobné informace, přihlášky ke stažení /česká verze/:
www.dobrohost.cz
www.pobezovice.cz

Podrobné informace, přihlášky ke stažení /česká verze/:
www.brueckenland.eu
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