
               

                                                           

Panevropský půlmaratón 2019 
Stadlern (Bavorsko, SRN) – Poběžovice (Plzeňský kraj, ČR) 

11. ročník 

 

PROPOZICE ZÁVODU 

Pořadatelé:  Verwaltungsgemeinschaft Schönsee 
(hlavní organizátor – obec Stadlern s organizační podporou WSV-Schönsee) 

DSO Mikroregion Dobrohost 
(hlavní organizátor – Město Poběžovice) 

Termín:  sobota 17. srpna 2019 

Vedoucí činovníci: 

Hlavní rozhodčí:  František Novák 

Rozhodčí:  Marcela Urbanová, Tereza Lepší 

Komisař trati:  Pavel Štembera 

Organizátoři závodu:  Martin Kopecký (starosta města Poběžovice) 
Gerald Reiter (starosta obce Stadlern) 

Ředitel závodu:  Hynek Říha 

Místo konání: 

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

Cíl:  město Poběžovice (ČR), náměstí Míru před vstupem na nádvoří zámku 
Čas ukončení závodu 14,00 hod. 

Trať: 

Povrch:  asfalt, částečně lesní, resp. polní cesty  

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 – I. 4.km (Schwarzach), II. 6.km, III. 9.km (Závist), IV. 12.km 
(Liščí domky), V. 15.km (Pivoň), VI. 18.km (Mnichov) – voda, houby 

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

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

cíl /občerstvení/ - teplé jídlo, nápoj 0,5 l 



               

                                                           

Kategorie:  M/A muži do 39 let (roč. nar. 1980 a mladší) 

M/B muži 40-49 let (roč. nar. 1979-1970) 

M/C muži 50-59 let (roč. nar. 1969-1960) 

M/D muži nad 60 let (roč. nar. 1959 a starší) 

Ž/A ženy do 35 let (roč. nar. 1984 a mladší) 

Ž/B ženy nad 35 let (roč. nar. 1983 a starší) 

Organizační informace: 

Prezentace:  v místě startu – obec Stadlern (fotbalový stadion, 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 Velikého, 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:  Městské kulturní a informační středisko (nádvoří zámku) 

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

Technické zázemí:  Šatny v označené budově městského úřadu / sprchy, WC (infocentrum) 

Vyhodnocení:  Vyhlášení vítězů proběhne ihned po skončení závodu cca 14,15 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:  Jiří Voják, Mílaři Domažlice, ČR v čase 1:08:06 (2011) 

Ivana Sekyrová, AK Sokolov, ČR v čase 1:17:58 (2014) 

Přihlášky závodníků: 

prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: 
http://www.dobrohost.cz/mikroregion-1/panevropsky-pulmaraton/prihlasky-2019/  

Přihláška k závodu do 15. 8. 2019, případně v místě startu 

Požadavek na zprostředkování ubytování do 2. 8. 2019 

Startovné:  200,-Kč (v případě zaslání přihlášky do 15. 8. 2019) 

300,-Kč (v případě zaslání přihlášky po 15. 8. 2019) 

Platba startovného při registraci závodníka na startu ve Stadlernu (SRN) 

Podrobné informace a přihlášky /CZ/: 

www.dobrohost.cz 

Mgr. Hynek Říha – ředitel závodu 
mobil: +420 728 729 733 / email: manager-dobrohost@seznam.cz 

http://www.dobrohost.cz/mikroregion-1/panevropsky-pulmaraton/prihlasky-2019/

