
Pořadatel:

Marathonverein Eibenstock - předseda: Uwe Staab

Kontaktní údaje:

Rathausplatz 1
Telefon: 		
Telefax: 		
Email: 		
Internet: 		

Přihláška a platba:

pouze online přes www.drei-talsperren-marathon.de
nezletilý potřebují souhlas zákonného zástupce!
Tento souhlas je nutno v den závodu předložit!

Ukončení přihlášek:

neděle, 09. září 2018

Dodatečné přihlášky:

online do čtvrtka
V pátek 		
V den závodu

08309 Eibenstock
03 77 52 – 57 123
03 77 52 – 57 114
marathonverein@eibenstock.de
www.drei-talsperren-marathon.de

13.09.2018 17:00 do poplatek za dodat.přihl.
5,00 €
14.09.2018 18:00 do 19:30 poplatek za dodat.přihl. 10,00 €
15.09.2018 08:00 do 1 hodiny před startem
10,00 €

Organiz.- a ohlašovací kancelář: slavnostní stan u restaurace „Bretschneider Sportstätte“,
naproti uměleckého domu - Kunsthaus Ludwig-Jahn-Str.12, 08309 Eibenstock
Výdej podkladů pro start:

pátek,14.09.2018
sobota, 15.09.2018

18:00 hod – 19:30 hod
od 08:00 hod 		

(ve slavnostním stanu)			
(ve slavnostním stanu)

Časy startu, konec daného závodu a startovní poplatek:
Trať

vzdálenost

výška metr

Čas startu

předání cen

Poplatek
do 31.03.

Poplatek
do 09.09.

Kolo 100

99,5 km

2046

09:30 hod

15:30 hod

29,00€

35,00€

Kolo 50

50,4 km

1140

09:50 hod

14:00 hod

24,00€

29,00€

Kolo 30

33,4 km

821

11:15 hod

14:30 hod

16,00€

19,00€

Maraton

43,9 km

1007

10:00 hod

16:00 hod

23,00€

29,00€

Půlmaraton

20,4 km

505

13:00 hod

16:45 hod

15,00€

19,00€

Kratká trasa

8,5 km

196

13:30 hod

15:15 hod

9,00€

11,00€

Pro cyklisty je povinná přilba! Trasa není vhodná pro závodní silniční kola!
Hromadné přihlášky pro kluby: přes marathonverein@eibenstock.de do neděle, 09.09.2018
Celkové hodnocení:

v každé disciplíně budou vyhodnocení 3 nejlepší

Hodnocení podle věk.kategorií: dle vývěsky, popř. Zveřejněním na našich Internetových stránkách
Muži a ženy budou zvláště hodnoceny.
Vyhlášení vítězů:

kolo:
běh:

Celkové hodnocení:

v každé disciplíně budou vyhodnocení 3 nejlepší

od cca. 14:00 hod ve slavnostním stanu
od cca. 16:00 hod ve slavnostním stanu

Hodnocení podle věk.kategorií: dle vývěsky, popř. Zveřejněním na našich Internetových stránkách
Muži a ženy budou zvláště hodnoceny.
Vyhlášení vítězů:

kolo:
běh:

Fotoservis:

Osobní pamětní fotografie tohoto závodu je možno objednat na
www.bike-events.eu.

Zvláštní servis:

Kupón k bezplatné návštěvě bazénu „Badegärten Eibenstock“ (350m vzdáleného)
Obsah : 2 hod. Volný vstup do bazénu. platné do 31.10.2018

od cca. 14:00 hod ve slavnostním stanu
od cca. 16:00 hod ve slavnostním stanu

Změny vyhrazeny!

