PROPOZICE
XII PŮLMARATON KIETRZ & ROHOV
„SRDCEM K SRDCI – EVROPA BEZ HRANIC”
Start: 8. 6. 2019 v 10.00,
Vzdálenost: 21, 097 km

REGISTRACE DO ZÁVODU NA ODKAZU:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4511

I. CÍLEM AKCE JE
 Propagace sportu a fyzické aktivity
 Integrace obyvatel příhraničních měst a obcí prostřednictvím sportovní
události
 Propagace města Ketř (PL), okresu Glubčice a Opolského Vojevodství
 Propagace obce Rohov(CZ) a Moravskoslezského kraje
 Návrat k tradyci pořádání Půlmaratonu Ketř & Rohov
 Uctění památky glubčického starosty Józefa Koziny
II. PATRONÁT AKCE



Maršálek Opolského vojevodství Andrzej BUŁA
Starosta města Glubczyce Piotr SOCZYŃSKI

III. ORGANIZÁTOR
URZĄD MIEJSKI W KIETRZU, tel. 77 485 43 56-8, fax. 77 485 43 59,
e- mail: sekretariat@kietrz.pl, Internet. www.kietrz.pl
OBEC ROHOV, tel. 00420 553 761 363, fax. 00420 553 761 091,
e - mail: rohov@rohov.cz, Internet www.rohov.cz
SPOLUORGANIZÁTOŘI AKCE







Maršalskovský úřad v Opoli
Okresní úřad Glubczyce
Obec TŘEBOM
Obec SUDICE
Kulturně- sportovní spolek v Kietrzi „GRYF”
Prajzská Ambasáda, z.s.

IV. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ







Termín: 8. 6. 2019, sobota; start v 10:00
Místo startu: Polsko - město Kietrz, ul. Kościuszki 14 (za budovou
základní školy, u plaveckého bazénu)
Cíl: Náměstí ve městě Kietrz
Doporučená trasa z Ostravy: Chalupki (silnice 45) – Ratiboř – směr Kietrz
(silnice 416)
Doporučená trasa z Opavy: Směr Kobeřice, Sudice (silnice 46), Třebom,
Kietrz

V. TRASA
Povrch: asfalt – 85%, polní cesty (tráva, šotolina) – 15%. Na trase bude umístěna kilometráž.
Organizátor zajistí na trase přítomnost policie, hraniční stráže,hasičů a zdravotní službu.
Organizátor dále zajistí: občerstvovací stanice co 2,5 km (první stanice bude po 5 km) a
vodní rozprašovače (sprchy) na trati. Na 10. kilometru bude občerstvení u obce Rohov
(Česko).
Časový limit: 3 hodiny od momentu startu. Trasa je atestovaná a má akreditaci PZLA.

VI. PODMÍNKY ÚČASTI
Podmínkou umožnění startu je podpis čestného prohlášení, že závodník je zdravý a startuje
na vlastní riziko. Startující může rovněž doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
Startovat mohou pouze osoby, které nejpozději dne 8. 6. 2019 dosáhli věku 18 let.

VII. PŘIHLÁŠKA – REGISTRACE
1. Elektronickou registraci, časomíru, klasifikaci a informační službu v průběhu závodu
zajišťuje firma DATA SPORT.
2. Elektronickou registraci lze provést pouze na stránce: www.maratonypolskie.pl nebo na
stránkách www.kietrz.pl, www.datasport.pl, případně www.rohov.cz - (prostá registrace
formou e-mailové zprávy)
3. Přihláška do závodu v den jeho konání dne 8. 6. 2019 je možná od 7:00 do 9:30, ale
pouze do vyčerpání kapacity závodu (o přihlášce rozhoduje pořadí přihlášení).

VIII. KAPACITA ZÁVODU
1. Z důvodu bezpečnosti závodníků a logistického zajištění závodu je stanoven limit 400
běžců.
2. Podmínkou pro nalezení se ve startovací listině je správné vyplnění registračního
formuláře a úhrada startovného na bankovní konto organizátora (čeští závodníci hradí
poplatek na Obecním úřadě v Rohově, Hlavní 180, 747 25 Rohov a to formou úhrady na
bankovní účet obce Rohov: 1847094369/0800, ČS a.s. Opava. K platbě uveďte poznámku:
zápisné-jméno-příjmení-ročník závodníka
MĚŘENÍ ČASU JE ZAJIŠTĚNO PROSTŘEDNICTVÍM ČIPŮ NALEPENÝCH NA
STARTOVNÍM ČÍSLE.
IX. KATEGORIE

1) Klasifikace v hlavní kategorii - ženy a muži
2) Klasifikace ve věkových kategoriích ženy a muži (Ž = ženy, M= muži)
Ž, M - 18, 18 – 29 let
Ž, M - 30, 30 – 39 let
Ž, M - 40, 40 – 49 let
Ž, M - 50, 50 – 59 let
Ž, M - 60, 60 – 69 let
Ž, M - 70 let a starší
3/ Klasifikace v kategorii: nejlepší Polák, nejlepší Polka
4/ Klasifikace v kategorii zdravotně postižení (invalidé)
5) Klasifikace v kategorii běžci z Kietrze
6) Skupinová klasifikace
X. CENY
1) Klasifikace v hlavní kategorie ženy/muži
I místo
pohár + 750 zl + věcná cena
II místo
pohár + 650 zl + věcná cena
III místo
pohár + 550 zl + věcná cena
IV místo
pohár + 400 zl + věcná cena
V místo
pohár + 400 zl + věcná cena
2) Klasifikace ve věkových kategoriích ženy a muži
I místo
pohár + věcná cena
II místo
pohár + věcná cena
III místo
pohár + věcná cena
3/ Klasifikace v kategorii: nejlepší Polák, nejlepší Polka
I místo
pohár + věcná cena
II místo
pohár + věcná cena
III místo
pohár + věcná cena
4/ Klasifikace v kategorii zdravotně postižení (invalidé)
I místo
pohár + věcná cena
II místo
pohár + věcná cena
III místo
pohár + věcná cena
Ostatní běžci obdrží drobné ceny.
5/ Kategorie: Klasifikace běžců z města Kietrz (ženy, muži)
I místo
pohár + věcná cena + permanentka na plavecký bazén
II místo
pohár + věcná cena + permanentka na plavecký bazén
III místo
pohár + věcná cena + permanentka na plavecký bazén
Ostatní běžci z města Kietrz obdrží drobné ceny.

6/ Kategorie: Klasifikace týmů
I místo
II místo
III místo

pohár + věcná cena
pohár + věcná cena
pohár + věcná cena

POZOR! V rámci kategorie soutěžních týmů startují 4 závodníci z daného klubu.
Běžci odměnění v rámci hlavní kategorie neobdrží cenu v rámci věkových kategorií.
Finanční prémie za překonání rekordu trasy:
1/ Muži – 500 zł. Nutno překonat čas: 1:07:48 (ELISHA KIPROTICH Sawe – Keňa)
2/ Ženy – 500 zł. Nutno překonat čas: 1:21:28 (KACSER Zita – Maďarsko)
Finanční prémie Starosty obce Rohov pro první 3 muže a 3 ženy na 10 kilometru trasy
I místo (muži/ženy)
II místo (muži/ženy)
III místo (muži/ženy)






(3.000 Kč/3.000 Kč)
(2.000 Kč/2.000 Kč)
(1.500 Kč/1.500 Kč)

Pohár pro nejstarší účastnici a nejstaršího účastníka běhu
Pohár pro nejlepšího zahraničního závodníka
Pohár předsedy městské rady pro nejlepšího běžce Opolského vojevodství
Pohár primátorky města Kietrz pro nejlepšího běžce města Kietrz a okresu Glubczyce
Pohár pro nejlepšího českého běžce

XI. REGISTRACE
Registrace závodníků v den závodu bude možná od 7.00 do 9.45 budově školy v ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM (v budově školy u krytého bazénu v Kietrzi na ul. Kościuszki
14.
U registrace musí závodník předložit občanský průkaz popř. cestovní pas – dojde ke kontrole
jména a data narození. Zde obdrží závodníci startovní číslo, balíček a základní pokyny.
Možnost osprchování a úschovy věcí. Převzetím startovního čísla závodní potvrzuje, že
souhlasí s podmínkami závodu.

XII.CENA STARTOVNÉHO
1 Termín – 40 zł do 30 dubna 2019 /závodníci ČR 250 Kč
2 Termín - 50 zł od 1. května do 7. června 2019 /závodníci ČR 300 Kč
3 Termín – 60 zł v den konání závodů – 8 června 2019 – závodníci ČR platba ve zlotých
Závodníci z ČR provedou úhradu na bankovní účet obce Rohov:
1847094369/0800, ČS a.s. Opava
K platbě uveďte poznámku: zápisné-jméno-příjmení-ročník závodníka
Závodníci z Polska (a jiných států) provedou úhradu na bankovní účet města Kietrz
22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

K platbě uveďte poznámku: wpisove-jméno-příjmení-ročník závodníka
XIII. UPOZORNĚNÍ ORGANIZÁTORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Vyhrazujeme si právo změn v propozicích závodu
Běh se uskuteční za každého počasí a za částečného omezení dopravy
Organizátor zajistí nápoje na trase a občerstvení v cíli
Pobyt a dojezd si běžci hradí sami
Účast v závodě je na vlastní zodpovědnost
Každý běžec má povinnost seznámit se s propozicemi závodu a je odpovědný za
jeho dodržování a je povinen se přizpůsobit upozorněním organizátora v průběhu
konání závodu
Organizátor nabízí nocleh v tělocvičně Zespolu Szkol v Kietrzi (zdarma) a to
z noci 7.6. na 8.6. (nutnost vzít vlastní spacák a karimatku).
Slavnostní zahájení Městkou radou v Kietrzi se uskuteční 7.6. 2019 od 18:00.
Běžci se v tento den mohou od 19:30 účastnit setkání „Party Pasta“.
Potvrzení o využití noclehu v tělocvičně ohlaste prosím e-mailem nebo telefonicky
na kontaktech níže (ředitel běhu, zástupce ředitele, popř. email starosty obce
Rohov). Tuto informaci potvrďte o 5. 6. 2019.
Závodník souhlasí, že pořízené fotografie v průběhu závodu mohou být využity
v propagačních materiálech běhu (závěrečných zprávách, plakátech a tisku).
Trasa není přizpůsobena k účasti zdravotně postižených (invalidních)
spoluobčanů pohybujících se na invalidních vozících.
Osoby starší 65 let (ženy), a 70 let (muži) vč. Invalidů startovné nehradí.
Je zakázáno účastnit se závodu osobám pod vlivem alkoholu či omamných látek.
Vyhlášení výsledků a předání cen/odměn: od 13:00 v centrálním parku města
Kietrz (Parku 4 živlů) - nedaleko místa registrace. Všichni závodníci, kteří
doběhnou do cíle budou zařazení do tomboly o hodnotné ceny (LCD televizor,
kolo, tablet aj…)
Podmínkou obdržení ceny je přítomnost běžce v době losování cen.
V případě složení protestu vůči výsledkům je nutné složit kauci ve výši 100
zlotých. V případě neuznání protestu se kauce nevrací.
Doprovodné akce: XII Otevřený běh „Budeme Maratónci“ – od 15:00 – běh pro
děti
Pravidla a přihláška do závodu jsou uvedeny na www.kietrz.pl (samostatná
záložka).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE VÁM BUDOU SDĚLENY NA TĚCHTO KONTAKTECH:
 Starosta obce Rohov: Daniel PROCHÁZKA
tel.+420 602 538 210
e-mail: starosta@rohov.cz
 Ředitel závodu: Andrzej WÓJTOWICZ
tel. +48 785 944 578,
e-mail: awojtowicz1@op.pl
 Zástupce ředitele závodu: Dorota Buch
tel. +48 669 724 291 ,
e-mail: dorota.buch@kietrz.pl
Akce se uskuteční v rámci oslav „Dny Kietrze“ ve dnech 7. – 9. 6. 2019.

