VIII. ROČNÍK PŮLMARATONU KIETRZ & ROHOV
„PŘIJĎ ZE SERDCEM DO SRDCE – EVROPA BEZ HRANIC”
7. června 2014 - start v 10.00 hod., délka trasy 21, 097 km

REGULE ZÁVODU
1. CÍL ZÁVODU:
Propagace sportu a fyzické aktivity občanů. Integrace společnosti občanů v příhraničí. Promoce Gminy Kietrz,
Głubczyckiego Powiatu, Województwa Opolskiego a obce Rohov. Oslava 10. výročí vstupu ČR a Polska do EU.
2. ČESTNÝ PATRONÁT
- Marszałek Województwa Opolskiego (hejtman Opolského kraje) - Andrzej BULA
- Starosta Głubczycki (starosta Glubczyckého okresu) - Józef KOZINA
3. ORGANIZÁTOR:
a) URZĄD MIEJSKI W KIETRZU, ul. 3 MAJA 1 , 48 – 130 KIETRZ (PL) - tel. 077 485 43 56-8 , fax. 077 485 43
59, e- mail: umig@kietrz.pl, internet:. www.kietrz.pl
b) OBEC ROHOV, ul. HLAVNÍ 180, 747 25 ROHOV (ČR) – tel. +420 553 761 363, fax. +420 553 761 091,
e-mail: rohov@rohov.cz, internet: www.rohov.cz
c) spoluorganizátoři závodu :
- Urzat Marszalkowski w Opolu (Krajský úřad v Opoli)
- Starostwo Glubczyckie (Okresní úřad v Glubczycích)
- Kietrzanskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportove „GRYF” (Sdružení kulturně-společenské „Gryf” v Kietrzi)
- obec Třebom
- obec Sudice
4. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
7. června 2014 /sobota/ čas 10.00 hod. – START: parková álej (za Gymnáziem), CÍL: náměstí v Kietrzi
5. TRASA:
Kombinovaná: asfalt – 85% , zpevněné účelové (polní) a travnaté komunikace – 15%. Trasa je označována na
každém kilometru značkami s údaji počtu kilometrů do cíle. Trasa běhu bude zabezpečena státní policií, cizineckou
policií (PL), městskou policií a hasiči. Celý úsek trasy je certifikován přes PZLA. Organizátoři zajišťují rovněž
zdravotní péči po celou dobu závodu.
Stanovený maximální limit běhu : 3 hodiny od momentu startu.
6. ÚČAST V ZÁVODĚ:
Podmínkou pro účast v běhu je dobrý zdravotní stav, který bude prokázán buď doložením lékařského potvrzení
nebo potvrzením (podpisem) prohlášení o zdolnosti běhu (na místě - kancelář závodu). Startovat smějí pouze
závodníci, kterým je více jak 18 let (k 7.6.2014)
7. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI V BĚHU:
Měření času bude zajišťovat firma DATASPORT ve spolupráci s firmou „ANDYCOM” formou elektronických čipů. V
případě ztráty tohoto čipu bude osobě, která čip převzala účtován polatek ve výši 100 PLN !
Elektronické zápisy (přihlášky) k účasti v běhu jsou na :
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a k dispozici na internetových stránkách: www.kietrz.pl , www.rohov.cz, www.maratonypolskie.pl
Registraci (a platbu startovného) lze provést případně v kanceláři pořadatelů v den závodu (7.6.2014) od 7.00 hod.
– 9.30 hod. a to pouze do dosažení maximálního limitu počtu závodníků – rozhodující je pořadí přihlášení v
kanceláři běhu.

Kancelář závodu bude zřízena a činná od 7.00 – 9.45 hod. v Gymnáziu v Kietrzi na ul. Kościuszki, kde bude
probíhat registrace a ověřování účastníků běhu, kteří se musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní pas), pro kontrolu data narození a ověření startovného. Po registraci závodníků budou vydávány
startovací čísla. Převzetím strtovního čísla závodníci vyjadřují souhlas s podmínkami závodu.
8.LIMIT POČTU ZÁVODNÍKŮ:
a) vzhledem k bezpečnosti závodníků a také zajištění logistických možností organizátorů byl stanoven limit počtu
závodníků na 400 osob.
b) podmínkou nalezení svého jména (účastníka závodu) na startovní listině je vyplnění a zaslání registračního
formuláře a zároveň úhrada startovného na bankovní konto organizátorů do 1. června 2014 !
9.KLASIFIKACE:
1.) Běžci budou klasifikováni jednotlivě v kategoriích muži (M) a ženy (Ž)
2.) klasifikace ve věkových kategoriích mužů a žen :
I Kategorie – M,Ž - 18 ( 18 – 29 let )
II Kategorie – M,Ž - 30 ( 30 – 39 let )
III Kategorie - M,Ž - 40 ( 40 – 49 let )

IV Kategorie – M,Ž - 50 ( 50 – 59 let )
V Kategorie – M,Ž - 60 ( 60 – 69 let )
VI Kategorie – M,Ž - 70 ( 70 let a starší )

3.) klasifikace team (skupina) – součet míst a název klubu v průběhu přihlášení – první 4 závodníci)
4.) klasifikace ředitelů (organizátorů) běhu
5.) klasifikace běžců zdravotně postižených
6.) klasifikace běžců města Kietrz
7.) klasifikace běžců územně samosprávných celků (úřadů) – muži a ženy
8.) klasifikace „evropská”
10.ODMĚNY, CENY, PRÉMIE:
1.) Hlavní klasifikace MUŽI a ŽENY za 1 až 5 místo – peněžité odměny a poháry
I.místo – 700 PLN + pohár
II.místo – 600 PLN + pohár
III.místo – 500 PLN + pohár
IV.místo - 400 PLN + pohár
V. místo – 400 PLN + pohár
2.) Klasifikace věková MUŽI a ŽENY
I. místo – pohár + věcná cena
II. místo – pohár + věcná cena
III. místo – pohár + věcná cena
3.) Klasifikace Team (skupinová)
I. místo – pohár + věcná cena
II. místo – pohár + věcná cena
III. místo – pohár + věcná cena
4.) Klasifikace ředitelů (organizátorů) běhu
I. místo – pohár + věcná cena
II. místo – pohár + věcná cena
III. místo – pohár + věcná cena
5.) Klasifikace běžců zdravotně postižených
I. místo – pohár + věcná cena
II. místo – pohár + věcná cena
III. místo – pohár + věcná cena
Pro zbývající závodníky – drobné upomínky

6.) Klasifikace běžců města Kietrz
I. místo – pohár + věcná cena
II. místo – pohár + věcná cena
III. místo – pohár + věcná cena
Pro zbývající závodníky – drobné upomínky
7.) Klasifikace běžců územně samosprávných celků (úřadů) MUŽI a ŽENY
I. místo – pohár + věcná cena
II. místo – pohár + věcná cena
III. místo – pohár + věcná cena
8.) Klasifikace „evropská” MUŽI a ŽENY
I. místo – pohár + věcná cena
II. místo – pohár + věcná cena
III. místo – pohár + věcná cena
Týká se pouze závodníků s trvalým pobytem v EU !
Běžci oceněni v klasifikacích hlavních neobrží ceny či prémie v kategoriích věkových !
Prémie za rekord trasy:
a) Muži – 300 PLN. Dosavadní rekord trasy : 1:07:48 ( ELISHA KIPROTICH Sawe – KEŇA)
b) Ženy – 300 PLN. Dosavadní rekord trasy: 1:21:28 ( KACSER Zita - MAĎARSKO)
poznámka : PLN – polský zlotý
Prémie za překonání 10 km trasy v kategoriích MUŽI a ŽENY (prémiová cena starosty obce Rohov):
I. místo – MUŽI / ŽENY – 3.000,- Kč / 3.000,- Kč
II. místo – MUŽI / ŽENY – 2.000,- Kč / 2.000,- Kč
III. místo – MUŽI / ŽENY – 1.500,- Kč / 1.500,- Kč
poznámka : Kč – koruna česká
Další ceny:
Pohár pro nejstarší závodnici a nejstaršího závodníka běhu.
Pohár pro nejlepšího zahraničního závodníka.
Pohár předsedy městské rady v Kietrzi pro nejlepšího závodníka Polské republiky.
Pohár pro nejlepšího závodníka z ČR.
11. KANCELÁŘ ZÁVODŮ:
Kancelář závodu bude zřízena a činná od 7.00 hod. do 9.45 hod. v Gymnáziu v Kietrzi na ulici Kościuszki, kde
proběhne registrace a ověřování účastníků běhu, kteří se musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz
nebo cestovní pas), pro kontrolu data narození a ověření startovného. Po registraci závodníků budou vydávány
starovací čísla. Převzetím startovního čísla závodníci vyjadřují souhlas z podmínkami běhu.
12.STARTOVNÉ:
PLATBA STARTOVNÉHO PRO BĚŽCE Z POLSKA (či jiných zemí)
Startovné bylo stanoveno na 40,- PLN (polský zlotý), které je nutno uhradit do 1. června 2014 a hradí se formou
bankovního převodu na účet organizátora – Městského úřadu v Kietrzi (www.kietrz.pl) na číslo účtu : 33 8475
1016 2002 0000 4011 0001 (s uvedením účelu platby -„WPISOWE - PÓŁMARATON” /startovné-půlmaratón/ a
také jméno a příjmení + ročník běžce, který zápisné hradí). V den závodu je startovné ve výši 60,- PLN a hradí se
v pokladně kanceláře běhu.

PLATBA STARTOVNÉHO PRO BĚŽCE Z ČESKÉ REPUBLIKY
Startovné bylo stanoveno na 200,- Kč, které je nutno uhradit do 1. června 2014 a hradí se formou bankovního
převodu na účet spoluorganizátora – obce Rohov (www.rohov.cz) na číslo účtu : 1847094369/0800, ČS a.s.
Opava, pobočka Kobeřice (s uvedením účelu platby – „STARTOVNÉ – PŮLMARATÓN” a také jméno a příjmení
+ ročník běžce, který zápisné hradí). V den závodu je startovné ve výši 300,- Kč a hradí se v pokladně kanceláře
běhu.
12.UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA ORGANIZÁTORŮ:
a/ organizátoři si vyhrazují právo na změny podmínek závodů
b/ běh se uskuteční za každého počasí a za částečně omezeného městského provozu
c/ organizátoři zaručují nápoje na trase závodu + regenerační iontové nápoje v cíli závodu
d/ náklady spojené s příjezdem a pobytem účastníků běhu nad rámec organizace jsou v režii jednotlivých
závodníků
e/ účastníci běhu berou účast v běhu na vlastní zodpovědnost
f/ každý závodník se zavazuje seznámit se s podmínkami závodu, ke kterým se zavazuje
g/ organizátoři nabízí účastníkům běhu nocleh v tělocvičně Gymnázia v Kietrzi ze 6.6.2014 na 7.6.2014 –
BEZPLATNĚ ! ( nutný vlastní spací pytel a matrace /karimatka/ ).
Dne 6.6.2014 v 18.00 hod. se bude konat slavnostní zasedání městské rady. Pro běžce, kteří využijí nocleh
(a nejen pro ně) bude umožněno v 19.30 hod. setkání s představiteli Města Kietrz a „PARTY PASTA”
( prosíme o potvrzení účasti - elektronicky nebo telefonicky u ředitele závodu ).
Rezervaci noclehu a účast na „PARTY PASTA” je nutno provést nejpozději do 5.6.2014 !
h/ pořízené fotografie ze závodů můžou být použity v reklamních materiálech (regionální televize, tištěné nebo
audiovizuální materiály, propagační předměty, aj.)
i/ trasa závodu není použitelná pro účastníky upoutané na invalídních vozících
j/ vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v 13.00 hod. na náměstí města Kietrz. Všichni klasifikovaní účastníci
se zůčastní losování o další věcné ceny a to především o ceny hlavní – televizor LCD 32”, horské kolo, tablet a
řadu dalších hodnotných cen.
k/ podmínkou předání cen je osobní účast závodníků na aktu vyhlášení výsledků závodu
l/ v případě podání protestu k závodu, je stanoveno složit kauci na účet organizátorů ve výši 100,- PLN. V případě
neuznání protestu tato kauce propadá ve prospěch organizátorů.
m/ doprovodné podniky :
- VII. OTWARTY BIEG „BĘDZIEMY MARATOŃCZYKAMI” - v 15.00 hod. ( VII. otevřený běh „Budeme běžci
maratónů”). Podmínky a přihlašovací formuláře k závodu budou zveřejněny na www.kietrz.pl – „ZAKLADKA”
Veškeré formuláře a regule závodu jsou dostupné na internetových stránkách na
www.kietrz.pl a www.rohov.cz .
Veškeré další informace poskytují :
pan Andrzej WÓJTOWICZ (ředitel závodu) - tel. 0 785 944 578, e- mail: awojtowicz1@op.pl
pan Jacek KARPINA (zástupce starosty města Kietrz) - tel. 077/ 485 43 56 w. 29; e- mail: jkarpina@gazeta.pl
pan Daniel PROCHÁZKA (starosta obce Rohov) – tel. +420 553 761 091, 602 538 210, e-mail: starosta@rohov.cz

ZÁVODY SE USKUTEČNÍ U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV „DNI KIETRZA” od 6. – 7. ČERVNA 2014.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE PŮLMARATÓNU KIETRZ - ROHOV K ÚČASTI !

