
42. mezinárodní běh Wolfgangsee 
Maraton Solné komory / Rakousko 

20. říjen 2013  
www.wolfgangseelauf.at  

 

 
 

Mýtus & vášeň 
Největší rakouský zážitkový a přespolní běh 

 

    Maraton Solné komory    27 km klasický běh  10 km pobřežní běh 
5,2 km panoramatický běh    týmový maraton  juniorský maraton 

 
Nejoblíbenější rakouské běžecké závody (Hlasování časopisu RunUp 2012): 
1. Vídeňský městský maraton 
2. Mezinárodní běh Wolfgangsee – Maraton Solné komory 
3. Linecký maraton 

 

 



PŘÍJEZD A POLOHA 

 
 

SOUTĚŽE 
 

Datum  Startovní čas  Soutěž  Start  Cíl 
sobota 19. 10. 2013  13:30 hod.  juniorský maraton  Strobl  Strobl 
neděle 20. 10. 2013  9:25 hod.  maraton Solné komory  Bad Ischl  St. Wolfgang 

  10:30 hod.  klasický běh na 27 km  St. Wolfgang  St. Wolfgang 
    pobřežní běh na 10 km  Gschwendt  St. Wolfgang 
    panoramatický běh na 5,2 km  Strobl  St. Wolfgang 

 

 



MILÍ BĚŽCI, MILÉ BĚŽKYNĚ! 
 

Srdečně Vás  zveme na  třetí  říjnový  víkend 2013 na největší  rakouský  zážitkový a přespolní  běh. Uplynulá  léta  se postarala  svými 
pokaždé  zhruba  3.500  účastníky  o  rekordní  závod!  Trasy  s  nádhernou  krajinou  po  kratochvilných  cestách,  z  nichž mnohé  vedou 
přímo  po  břehu  jezera  mezi  vodou  a  skalami,  nabízí  vše,  co  si  jen  běžecké  srdce může  přát.  Z  nabídky  čtyř  hlavních  nedělních 
běžeckých závodů – maraton Solné komory o délce 42,195 km, klasický běh na 27 km, pobřežní běh na 10 km a panoramatický běh 
na 5,2 km – si jistě vybere každý tu správnou vzdálenost. Opomenout nelze ani juniorský maraton (200–1.200 m), který se koná již v 
sobotu 19.  října 2013 na malebné  jezerní promenádě ve  Stroblu. Všichni účastníci,  kteří  doběhnou do  cíle,  obdrží  bez ohledu na 
vzdálenost umělecky vytvořenou medaili. Poběžte s námi a užijte si jednu z nejkrásnějších běžeckých výzev v celé Evropě! 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PODMÍNKY ÚČASTI A PŘIHLÁŠKY 
Účastnit se může: Kdokoliv – rovněž bez členství ve svazu. 
Přihlásit se lze na adrese: www.wolfgangseelauf.at (do 17. 10. 2013). 
 

Startovné vč. platby  1.1.–30.6.  1.7.–31.8.  1.9.–17.10.  Přihláška na místě  Vyzvednutí startovních čísel 
juniorský maraton  € 5,–  € 6,–  € 7,–  € 9,– 19.10.: Strobl  19.10.: Strobl  

5,2 km  € 13,–  € 15,–  € 17,–  € 19,– 19.10.: St. Wolfgang / 20.10.: Strobl  19.10.: St. Wolfgang / 20.10.: Strobl 
10 km  € 18,–  € 21,–  € 24,–  € 27,– 19.10.: St. Wolfgang / 20.10.: Gschwendt  19.10.: St. Wolfgang / 20.10.: Gschwendt 
27 km  € 26,–  € 29,–  € 32,–  € 35,– 19. a 20.10.: St. Wolfgang   19. a 20.10.: St. Wolfgang  

42,195 km  € 42,–  € 47,–  € 52,–  € 57,– 19.10.: St. Wolfgang 
            20.10.: bez možnosti přihlášky na místě 

19.10.: St. Wolfgang / 20.10.: Bad Ischl 

 

Poznámka: Pokud závodník nenastoupí závod, nevzniká mu žádný nárok na vrácení startovného.  
Z tohoto důvodu doporučujeme při přihlášení uzavřít pojištění na odstoupení od závodu prostřednictvím služby Pentek payment. 
 

STARTOVNÉ ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY: 
+ startovací balíček 
+ goodie bag 
+ časopis mezinárodního běhu Wolfgangsee 
+ nápoj zdarma a těstoviny (dle možnosti) na sobotním zahajovacím večeru vč. živého hudebního vystoupení skupiny „Jazzbrezn“ 
+ převlékací kabinky a sprchy (inkl. kyvadlové dopravy pro muže) 
+ lodní přeprava pro účastníky závodu na 5,2 a 10 km (poukaz ve startovacím balíčku) 
+ autobusová přeprava pro účastníky maratonu Solné komory (poukaz ve startovacím balíčku) 
+ převoz oblečení ze startovišť Bad Ischl, Gschwendt a Strobl do cíle v St. Wolfgang 
+ iontový nápoj Gatorade pro profesionální sportovce 
+ občerstvení pro běžce na jedenácti stanovištích vč. cíle 
+ exkluzivní medaile pro všechny účastníky, kteří doběhnou do cíle 
+ občerstvení v cíli s Knusperli‐Müsli od Bioquelle 
+ masáž v cíli 
+ bezplatné měření tělesného tuku v sobotu 
+ bezplatná možnost účasti na týmovém maratonu (5,2 + 10 + 27 km) 
+ lékařská péče Červeného kříže a Horské záchranné služby obcí St. Wolfgang a Strobl 
+ nedělní hlídání dětí v mateřské škole v St. Wolfgang (adresa: Markt 199) od 9:00 do 15:00 hod. 
+ osobní listina ke stažení a tisku prostřednictvím výsledkové listiny 
 

OBČERSTVENÍ 
Voda  z  vodovodu,  čaj,  iontový  nápoj  Gatorade,  banány,  jablka  a  chléb  lze  obdržet  až  na  jedenácti  občerstvovacích  stanovištích. 
Upozornění:  Protože  chráníme  životní  prostředí,  prosíme  závodníky,  aby  prázdné  plastové  poháry  vyhazovali  pouze  do  velkých 
zelených košů, které jsou umístěny vždy u občerstvovacího stanoviště popř. za ním. 
 

Občerstvovací stanice  5,2 km  10 km  27 km  42,195 km 
Hostinec Rega        6,6 
Schwarzenbach        12,2 
St. Wolfgang        15,2 

Ried      3,0  18,2 
Fürberg      6,3  21,5 
St. Gilgen      9,2  24,4 

Hostinec Gamsjaga      13,3  28,5 
Gschwendt      17,0  32,2 

Strobl    4,5  21,5  36,7 
Schwarzenbach    7  24  39,2 
St. Wolfgang  5,2  10  27  42,195 

 

ČASOMÍRA / VÝPOČET VÝSLEDKŮ / VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
•  Časomíra  Pentek  timing  s  Champion  čipem.  Účastníci  čtyř  nedělních  závodů,  kteří  dosud  nemají  žádný  čip,  obdrží  při  výdeji 
startovních čísel za úhradu € 33,– (€ 30,– záloha + € 3,– pronájem; prosíme účastníky, aby si částku připravili přesně v hotovosti!) 
žlutý čip. Záloha na čip (€ 30,–)  je vratná po ukončení závodu. Již dříve zakoupené čipy nelze vrátit. Čipy, které nebudou vráceny, 
automaticky platí  jako zakoupené a  lze  je dále využívat na závodech po celém světě. Časoměrná zařízení dokáží přečíst výhradně 
žluté a černé Champion čipy. Žádné jiné čipy resp. čipy jiné barvy nelze použít. Upozornění: čipy lze vrátit v kulturním a kongresovém 
centru Michael‐Pacher‐Haus v sobotu od 11:15 do 15:45 hod. 
• Časomíra na sobotním  juniorském maratonu probíhá výlučně prostřednictvím zapůjčených černých čipů, které účastníci  závodu 
obdrží bezplatně se startovacím číslem a jež je opět nutné vrátit bezprostředně po dokončení každého jednotlivého závodu. 
• Bez čipu nelze měřit čas závodníka! 
• Výsledkovou listinu si lze vyzvednout v turistické kanceláři v St. Wolfgang. 
• Zaslání na přání za poplatek € 2,– v osobně ofrankované obálce. 
• Výsledky: www.wolfgangseelauf.at 



 KDE SE CO NACHÁZÍ? 
 

 
 

 Legenda:  
 1  kulturní a kongresové centrum Michael Pacher‐Haus: registrační místo a výdej startovních podkladů, výdej triček, akce 

Griass Eich!, expo, masáže, odjezd maratonových autobusů do Bad Ischlu, místo setkání pro děti na nedělní hlídání dětí v 
mateřské škole, odjezd kyvadlových autobusů k pánským sprchám v jezerním kempu Appesbach, vrácení oblečení z běhu na 
10 km, vyhlášení a vyznamenání vítězů 

 2  parkovací dům: parkování (omezený počet parkovacích míst) a WC I 
 3  obecní úřad – zadní vchod: pánské převlékací kabiny + WC II 
 4  lodní stanice Markt: odjezd ke startu závodů na 5,2 a 10 km 
 5  lodní stanice Schafbergbahn: odjezd ke startu závodů na 5,2 a 10 km 
 6  náměstí: start klasického běhu na 27 km a cíl (5,2 / 10 / 27 / 42,195 km) 
 7  Florianigasse: průběh maratonu a občerstvovací stanoviště v cíli 
 8   farní sál: vrácení oblečení z běhu na 5,2 a 42,195 km 
 9   ZŠ 1. stupně: dámské převlékací kabiny a sprchy 
 

TRANSFER ZÁVODNÍKŮ 
 

LODÍ (5,2 a 10 km): 
Varianta 1:  Zaparkujete  vozidlo  ve  Stroblu popř. Gschwendtu a po  závodech  se  zpět dostanete  lodí  (provoz  v hodinovém cyklu). 
Jednorázová přeprava lodí je zahrnuta ve startovném – poukaz naleznete ve startovacích podkladech. 
Varianta  2:  Před  nebo  po  závodu  ze  stanice  St.  Wolfgang Markt  (parkoviště  1  /  P2  /  P2a  /  P3  /  parkovací  dům)  nebo  stanice 
Schafberg (P4 / P7 / P8) do stanovišť Strobl (5,2 km) a Gschwendt (10 km). Tip: Využijte dopravu jednou z prvních dvou lodí, abyste 
se mohli v klidu připravit na Váš závod na 5,2 resp. na 10 km. 
 

Před během lodí ze St. Wolfgang do Stroblu (startoviště závodu na 5,2 km) a do Gschwendtu (startoviště závodu na 10 km): 
 

Stanice / Loď  1  2  3  4 
St. Wolfgang Schafbergbahn  9:02 hod.  9:25 hod.  9:37 hod.  10:10 hod. 
St. Wolfgang Markt (startoviště závodu na 27 km, cíl)  |  9:10 hod.  9:50 hod.  | 
Gschwendt parkoviště (startoviště závodu na 10 km)  9:15 hod.  9:35 hod.  10:00 hod.  10:20 hod. 
Strobl (startoviště závodu na 5,2 km)  9:30 hod.  9:50 hod.  10:15 hod.  x 

 
AUTOBUSEM (42,2):  
Varianta  1: Maratonští  běžci  se mohou  před  závodem  nebo  po  ukončení  závodu  dopravit  od  kulturního  a  kongresového  centra 
Michael‐Pacher‐Haus  v  St.  Wolfgang  autobusem  do  startoviště  maratonu  v  Bad  Ischl  (tento  jednorázový  transfer  je  zahrnut  ve 
startovném). Poukaz na autobusovou přepravu ze St. Wolfgang do Bad Ischlu naleznete ve startovacích podkladech.  
Varianta  2:  Doporučujeme  zaparkovat  vozidlo  v  Bad  Ischlu  a  po  ukončení  maratonu  se  nechat  přepravit  zpět  autobusem  z  St. 
Wolfgang. Poslední autobus v 17:30 hod. čeká (v případě potřeby) na návštěvníky slavnostního vyhlášení maratonských vítězů. 
Odjezd autobusu ze zastávky Michael‐Pacher‐Haus: 8:15 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 hod.  
 

PŘEPRAVA DIVÁKŮ 
Linková  lodní  doprava  společnosti  WolfgangseeSchifffahrt  je  perferktní  řešení  a  zážitek  i  pro  diváky  a  doprovod:  Jejím 
prostřednictvím se pohodlně dostanete na všechna místa,  kudy  závod probíhá. Ať už  chcete  závod sledovat na  stanovištích Ried, 
Fürberg, St. Gilgen, Gschwendt, Strobl nebo St. Wolfgang – s lodní dopravou WolfgangseeSchifffahrt budete všude živě v akci. Bližší 
informace k lodní přepravě závodníků a diváků naleznete na www.wolfgangseelauf.at popř. www.wolfgangseeschifffahrt.at 
 
 



FUNKČNÍ TRIČKO ADIDAS 
Exkluzivní tričko vyrobené pouze pro účastníky našeho závodu: Funkční běžecké tričko Adidas s technologií ClimaLite a s námětem 
mezinárodního běhu Wolfgangsee  lze objednat pouze v  rámci online přihlášky  za  speciální  cenu € 16,–  (obvyklá prodejní  cena: € 
32,–). Tričko  lze zakoupit v pěti unisexových velikostech (XS, S, M, L, XL). Objednaná trička  lze vyzvednout výhradně ve dnech 19. 
října od 13:00 do 19:00 hod. a dále 20. října od 7:00 do 15:00 hod. u prodejního stánku v kulturním a kongresovém centru Michael 
Pacher‐Haus v St. Wolfgang (dodatečné zaslání není možné). Upozornění: Limitovaná edice – pouze včasná internetová objednávka 
zajistí nezapomenutelnou vzpomínku na největší rakouský zážitkový a přespolní běh. 
 
SERVIS PRO SPOLKY 
Plánujete běžecký výlet a chcete společně se členy Vašeho spolku startovat na mezinárodním běhu Wolfgangsee? Odměníme Vaši 
angažovanost  a  nabízíme  pro  každého  desátého  účastníka  start  zdarma  (nabídka  se  vztahuje  na  závod,  který  bude  objednán 
většinou členů spolku). Informace: +43(0)6138 / 80 03 
 
DARUJ FITNESS 
Hledáte vhodný dárek? Žádný problém – na přání Vám zašleme pro jakýkoliv závod odpovídající startovní poukaz. S přihlašovacím 
kódem na startovacím poukazu už nemůže být účast jednodušší – stačí nám zavolat na tel. +43(0)6138 / 80 03. 
 

   

 
GRIASS EICH! 
Stejně jako se omlazuje běžecké publikum u jezera Wolfgangsee, tak se i během závodů postarají žáci turistických škol Solné komory 
o  svěží  vítr. Na uvítací  akci  „Griass  Eich!“  v  kulturním a  kongresovém  centru Michael  Pacher‐Haus  v  předvečer  závodu  se  ujmou 
obsluhy  špagetového večírku a v  kuchyni pořádně přiloží  ruku k dílu. Účastníci  závodu obdrží  v  sobotu od 18:00 do 20:30 hod.  v 
rámci  poukazu  (viz  startovací  balíček)  jednu  porci  boloňských  špaget  (do  vyprodání)  a  jeden  nápoj  zdarma.  Zahajovací  akci  42. 
mezinárodního běhu Wolfgangsee – maratonu Solné komory 2013 doprovodí živá hudba skupiny „Jazzbrezn“, fotografie z více než 
40 leté historie závodu, zábavné tipy a informace k maratonskému víkendu i vyznamenání jubilejních běžců. 
 

   



MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ 
St. Wolfgang: Parkovací dům a hrazená parkovací místa. 
Bad  Ischl:  Veřejná  parkovací místa  a  podzemní  parkovací  garáž.  Bezplatné  parkování  v  podzemní  parkovací  garáži  pro  účastníky 
maratonu – prosíme závodníky, aby si před výjezdem z garáže vyměnili od 9:00 do 24:00 hod. parkovací lístek u lázeňské pokladny 
za speciální bezplatný lístek pro výjezd z garáže. 
Strobl: Veřejná parkovací místa.  
Gschwendt: Parkování na startovišti.  
 
 

PŘEVLÉKACÍ KABINY A SPRCHY 
Soutěž  Dámské kabiny  Pánské kabiny  Dámské sprchy  Pánské sprchy 

juniorský maraton  čtenářský sál  
Strobl 

čtenářský sál  
Strobl 

ZŠ 2. stupně  
Strobl 

ZŠ 2. stupně  
Strobl 

5,2 km  čtenářský sál  
Strobl 

čtenářský sál  
Strobl 

ZŠ 1. stupně  
St. Wolfgang 

kemp u jezera 
Appesbach 

10 km  stan ve startovním 
areálu Gschwendt 

stan ve startovním areálu 
Gschwendt 

ZŠ 1. stupně  
St. Wolfgang 

kemp u jezera 
Appesbach 

27 km  ZŠ 1. stupně  
St. Wolfgang 

obecní úřad  
St. Wolfgang 

ZŠ 1. stupně  
St. Wolfgang 

kemp u jezera 
Appesbach 

42,195 km  lázeňský dům  
Trinkhalle Bad Ischl 

lázeňský dům  
Trinkhalle Bad Ischl 

ZŠ 1. stupně  
St. Wolfgang 

kemp u jezera 
Appesbach 

Pozn.:  Všichni  muži  mohou  od  11:00  do  16:30  hod.  využít  permanentní  provoz  kyvadlových  autobusů  mezi  zastávkou  Michael 
Pacher‐Haus a kempem u jezera Appesbach (25,5 resp. 40,7 km), které je dopraví do pánských sprch a zpět. 
 
 

PŘEPRAVA OBLEČENÍ …  
… možná pouze s modrými vaky na oblečení od Sparkasse, které závodníci obdrží od pořadatele závodů – žádné vlastní sportovní tašky.  
 

Soutěž  Výdej vaku na oblečení ve 
startovním areálu do  

Vrácení vaku na oblečení v St. Wolfgang do 

juniorský maraton  x  x 
5,2 km  10:15 hod.  12:00 hod.  

(ve farním sále vedle centra Michael Pacher‐Haus) 
10 km  10:15 hod.  12:30 hod.  

(v dolním předsálí centra Michael Pacher‐Haus) 
27 km  x  x 

42,195 km  9:10 hod.  15.30 hod.  
(ve farním sále vedle centra Michael Pacher‐Haus) 

 
 
ČASOMĚRNÉ KOBERCE 
Kromě startovního pole pro závody na 27 a 10 km jsou časoměrné koberce umístěny i na startu maratonu v Bad Ischlu a na startu 
panoramatického běhu na 5,2 km ve Stroblu. Jejich prostřednictvím lze změřit účastníkům hlavních běžeckých soutěží (5,2 / 10 / 27 / 
42,195 km) hrubý i čistý čas. Doplňkovou službu představuje mezičas ve Stroblu (pro běhy na 10, 27 a 42,195 km). 
 
 

BLOKOVÝ START 
Díky vzrůstajícímu počtu závodníků panoramatického běhu nabízíme blokové startovací časy pro běhy na 5,2 a rovněž na 10 i 27 km. 
Třetí blokový start pro běh na 10 km se postará o  ještě uvolněnější startovní průběh. Díky tomu mají všichni závodníci  ty nejlepší 
předpoklady. Prosíme závodníky o následující startovní pozice:  
 

Blok / startovní čas  Konečný čas na 5,2 km  Konečný čas na 10 km  Konečný čas na 27 km 
I / 10:30 hod.  15:00–30:00  30:00–50:00  1:25:00–2:15:00 
 II / 10:33 hod.  30:00–60:00  50:00–1:00:00  2:15:00–4:00:00 
III / 10:36 hod.  x  1:00:00–1:40:00  x 

 

Upozornění: Účastníkům běhu na 27 km se startovními čísly 1–100 jsou vyhrazeny první startovní řady. Prosíme účastníky běhu na 
27 km, aby brali ohled na rychlejší maratonské běžce v případě, že jimi budou předběhnuti. Běhejte prosím vpravo a uvolněte vlevo 
(na straně jezera) uličku pro maratonské běžce – DĚKUJEME! 

 
 
 
 



VĚKOVÉ KATEGORIE JUNIORSKÉHO MARATONU / SOBOTA 19. 10. 2013 
 

Startovní 
čas 

Věková kategorie  Ročník  Vzdálenost 

13:30  D5 (dívky mladší 5 let)  2009 a mladší  200 m 
13:35  H5 (hoši mladší 5 let)  2009 a mladší  200 m 
13:40  D6  2008  200 m 
13:45  H6  2008  200 m 
13:50  D7  2007  400 m 
14:00  H7  2007  400 m 
14:10  D8  2006  400 m 
14:20  H8  2006  400 m 
14:30  D9  2005  800 m 
14:40  H9  2005  800 m 
14:50  D10  2004  800 m 
15:00  H10  2004  800 m 
15:10  D11/D12  2003/2002  1.200 m 
15:25  H11/H12  2003/2002  1.200 m 
15:40  D13/D14  2001/2000  1.200 m 
15:55  H13/H14  2001/2000  1.200 m 

 
VĚKOVÉ KATEGORIE HLAVNÍCH ZÁVODŮ / NEDĚLE 20. 10. 2013  
 

Věková kategorie  Ročník  5,2 km  10 km  27 km  42,195 km 
D/H16  1998 a mladší  x       
D/H18  1996–1997  x  x     
D/H20  1994–1995  x  x  x   
Ž/M20   1984–1993  x  x  x  x 
Ž/M30  1979–1983  x  x  x  x 
Ž/M35  1974–1978    x  x   
Ž/M40  1969–1973  x  x  x  x 
Ž/M45  1964–1968    x  x   
Ž/M50  1959–1963  x  x  x  x 
Ž/M55  1954–1958    x  x   
Ž/M60  1949–1953  x  x  x  x 
Ž/M65  1944–1948    x  x   
Ž/M70  1939–1943  x  x  x  x 
Ž/M75  1938 a starší / 1934–1938    x  x   
M80  1933 a starší   x  x  x  x 

 

ČEKACÍ DOBA A UZAVŘENÍ CÍLE 
 

Místo / závod  27 km  42,195 km  Čas 
Fürberg  6,3  21,5  12:05 
St. Gilgen  9,2  24,4  12:30 
Gschwendt  17,0  32,2  13:35 

Strobl  21,5  36,7  14:20 
St. Wolfgang  27  42,2  15:30 

Prosíme o pochopení,  že při  překročení  časové prodlevy musí  být  závod  z dopravně  technických důvodů ukončen.  Po předložení 
startovního čísla se mohou závodníci bezplatně dostat zpět lodí ze stanovišť Fürberg, St. Gilgen, Gschwendt a Strobl. Totéž se týká 
lehčích zranění, která neumožňují další pokračování účasti na závodu.  

 
CENY  
• Každý účastník, který doběhne do cíle, obdrží v cíli exkluzivní medaili.  
•  Zhruba  300  skleněných  trofejí  pro  oba  celkové  vítěze,  3  nejlepší  umístění  (všechny  hlavní  kategorie,  ocenění  Solné  komory, 
ocenění z Wolfgangsee, týmový maraton) a rovněž pro nejmladšího a nejstaršího závodníka z běhu na 27 km v cíli.  
• Vždy tři věcné ceny pro největší skupiny, které se zúčastní juniorského maratonu resp. nedělních hlavních soutěží. 
• Výkonové prémie pro klasický běh na 27 km (viz finanční odměna). 
• 60 pohárů pro juniorský maraton (pořadí 1–3 v každé kategorii).  
• Hlavní cena slosování juniorského maratonu: horské kolo HT 
• Okamžitá výhra pro každé dítě na juniorském maratonu. 
Pozn.: Veškeré ceny musí být osobně vyzvednuty ‐ dodatečné zaslání není možné.  
 



TRAŤOVÉ REKORDY 
 

Soutěž  Muži  Ženy 
5,2 km  17:50 Leopold Wölflingseder/AUT, 2009  19:18 Julia Lettl/GER, 2010 
10 km  32:15 Markus Sostaric/AUT, 2011  35:59 Eva Trost/GER, 2005 
27 km  1:26:10 Hosea Tuei/KEN, 2012  1:40:38 Helena Barocsi/HUN, 1990 
42,195 km  2:49:21 Niklas Kröhn/AUT, 2011  3:40:30 Alexandra Heiml/AUT, 2012 

 
FINANČNÍ ODMĚNA V SOUTĚŽI NA 27 KM 
 

UMÍSTĚNÍ  1  2  3  4  5  6  7  REKORD 
ŽENY  € 500,–  € 350,–  € 250,–  € 100,–  € 50,–      € 300,– 
MUŽI  € 500,–  € 350,–  € 250,–  € 200,–  € 150,–  € 100,–  € 50,–  € 300,– 

RAKUŠANÉ ŽENY + MUŽI  € 200,–  € 100,–  € 50,–           
 

      
 

 
 

Top‐3‐Cup  Solné  komory  společně  tvoří  tři  klasické  běžecké  soutěže:  Mondsee,  Bad  Ischl  a  St.  Wolfgang.  Jejich  těžištěm  jsou 
amatérští  běžci  jako  já  a  Vy.  Neexistuje  žádné  vyhodnocení  v  rámci  kategorií,  nýbrž  každý,  kdo  dokončí  všechny  běhy,  získá 
ušlechtilou medaili a  listinu ke stažení. Zvláštní přihláška do této soutěže není nutná  ‐ běžcům tak nevznikají  žádné další náklady. 
Moto pořadatelů zní: „Zúčastnit se, užít si to a podpořit svou osobní kondici.“ 
 

Termíny 2013:  
2. 6. 2013: 32. mezinárodní půlmaraton okolo Mondsee (21,1 km); www.mondseelauf.at  
22. 9. 2013: 12. Raiffeisen půlmaraton a císařský běh, Bad Ischl (21,1 km); www.kaiserlauf.at  
20. 10. 2013: 42. mezinárodní běh Wolfgangsee, St. Wolfgang (27 nebo 42,195 km); www.wolfgangseelauf.at  
 

Termíny 2014:  
1. 6. 2014: 33. mezinárodní půlmaraton okolo Mondsee (21,1 km); www.mondseelauf.at  
21. 9. 2014: 13. Raiffeisen půlmaraton a císařský běh, Bad Ischl (21,1 km); www.kaiserlauf.at  
19. 10. 2014: 43. mezinárodní běh Wolfgangsee, St. Wolfgang (27 nebo 42,195 km); www.wolfgangseelauf.at  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠEST SOUTĚŽÍ – LEGENDÁRNÍ ATMOSFÉRA 
 
 

JUNIORSKÝ MARATON 
V  rámci  zahájení  mezinárodního  běhu  Wolfgangsee  se  již  v  sobotu  od  13:30  hod.  na  startu  objeví  dorost  na  malebné  jezerní 
promenádě v centru obce Strobl. Závodu se mohou zúčastnit všechny dívky a všichni chlapci od 1 do 13 let (roč. 2000 a mladší). Start 
i cíl se nachází u pavilonu na náměstí. Startovní čísla si  lze vyzvednout a přihlášky na místě  lze podat od 11:30 hod. nejpozději 45 
minut před jednotlivým startem ve čtenářském sále v 1. patře. 
Heslo  „Běhání  je  zábava“  staví do popředí  závodu  radost  z běhání, nikoliv  samotný výkon. Všichni  závodníci obdrží upomínkovou 
medaili a okamžitou výhru. Každý ročník od dětí do 5  let až po mládež do 14  let – chlapci a dívky – bude vyhodnocen  jednotlivě! 
První tři z každé kategorie obdrží jeden z 60 pohárů! Tři největší skupiny získají zvláštní ocenění. Mezi všemi zúčastněnými (nezávisle 
na výsledku) proběhne při oceňování vítězů od 16:30 hod. ve sportovní hale ZŠ 2. stupně slosování o skvělé ceny. Hlavní cenou je 
horské  kolo  v  hodnotě  €  450,–.  Každý  účastník  si  může  po  ukončení  závodu  v  rámci  výsledkové  listiny  na  adrese 
www.wolfgangseelauf.at stáhnout a vytisknout svůj osobní diplom. 
 

   

 
 

5,2 KM PANORAMATICKÝ BĚH 
Na svých 5,2 kilometrech nabízí panoramatický běh čistý běžecký zážitek. Je to ideální soutěž pro začátečníky resp. ten pravý závod 
pro  všechny,  kteří  si  chtějí  vychutnat  jedinečné  prostředí  běhu  Wolfgangsee  a  současně  preferují  kratší  vzdálenosti.  Start 
pamaromatického běhu se koná v 10:30 hod.  (blok  I)  resp.  v 10:33 hod.  (blok  II) na náměstí  v  centru obce Strobl  (na východním 
konci  jezera Wolfgangsee).  Krajinově  zvláště půvabná  je  krátce po  startu malebná,  lehce  zvlněná bürglsteinská promenáda,  kudy 
prochází hranice  s Horním Rakouskem. V  tomto úseku doslova  jako z obrázkové knížky běžíte mimo  jiné  i po dřevěné  lávce – po 
pravé ruce se nachází nápadná skála Bürglstein, po  levé vody jezera Wolfgangsee – pouze dva metry nad zelenomodrou hladinou 
jezera. Dále trasa pokračuje po zvlněném terénu až do cíle v St. Wolfgang. Na prvním místě panoramatického běhu se nachází Váš 
osobní běžecký zážitek – soutěžní myšlenka má pouze druhotný charakter. Panoramatický běh, který je součástí programu od roku 
2005, nadchne především krásou zdejší krajiny.  
 

Výškový profil panoramatického běhu na 5,2 km (celkové stoupání: 61 m / celkové klesání: 55 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



POBŘEŽNÍ BĚH NA 10 KM 
Existuje‐li klasická lidová vzdálenost, oblíbená u milionů aktivních běžců po celém světě, pak je jí právě běh na 10 km. Od roku 2003 
zakotvil  tento  běh  i  v  programu  mezinárodního  běhu  Wolfgangsee  jako  „pobřežní  běh  na  10  km“.  Významně  stoupající  čísla 
závodníků v cíli svědčí o stále větší oblibě této soutěže. Startoviště pobřežního běhu na 10 km se nachází u lodní stanice Gschwendt 
v Abersee – pouze několik málo  set metrů  vzdušnou  čarou od  startu běhu na 27  km v  St. Wolfgang  (nicméně na druhém břehu 
jezera). Na cestě k cíli běžce očekává nádherná přírodní trasa, z velké části vedoucí po rovném terénu na břehu jezera Wolfgangsee. 
Na km 4,5 závodníci probíhají diváky obsypaným Stroblem, na posledních kilometrech před St. Wolfgang je nutné zvládnout několik 
zvlněných úseků. V  cíli  v  St. Wolfgang všechny  závodníky bouřlivě přivítá moderátor Hans Wieser  i nespočet diváků. Samozřejmě 
obdrží každý ze závodníků, který doběhne do cíle, umělecky vyrobenou medaili.  
 

   
 

Výškový profil pobřežního běhu na 10 km (celkové stoupání: 34 m / celkové klesání: 28 m) 

 
 

KLASICKÝ BĚH NA 27 KM 
Mezinárodní  běh Wolfgangsee  patří  od  svého  debutu,  který  se  konal  již  26.  října  1972,  ke  krajinově  nejpůsobivějším  evropským 
běžeckým soutěžím. Běhu, který spojuje spolkové země Horní Rakousko a Salcbursko, se dosud zúčastnilo na 55.000 běžkyň a běžců. 
Nádherné krajinné úseky – bezprostředně u jezera mezi vodou a skalami – a kratochvilné cesty nabízí vše, co si  jen běžecké srdce 
může přát.  Zvláště pak pověstná  skála  Falkenstein  (220  výškových metrů nahoru a opět dolů) mezi  km 3 a 6 přispívá  svým dech 
beroucím  úsekem  k  náročnosti  trasy.  Mezinárodní  běh  Wolfgangsee  vábí  nejen  ze  sportovního  hlediska,  ale  taktéž  po  stránce 
kulturní:  Trasa  na  Falkenstein  představuje  vůbec  nejstarší  evropskou  poutní  cestu,  na  níž  závodníci  směrem  vzhůru  k 
falkensteinskému kostelíku míjí předkřesťanská kultovní místa. Na Falkensteinu se nacházelo keltské rituální místo a obětiště, zde 
také okolo roku 975 pobýval legendami opředený poustevník sv. Wolfgang (zakladatel obce). Oběhnout tedy jednou dokola jezero 
Wolfgangsee je skutečně nevšední zážitek. V cíli v obci St. Wolfgang, jen 100 m od hotelu Weisses Rössl, je vítězem každý, kdo tuto 
výzvu zvládl. I proto zaujímá umělecky vyrobená medaile pro všechny závodníky, kteří doběhli do cíle, u mnoha z nich čestné místo.  
 

Výškový profil klasického běhu na 27 km (celkové stoupání: 295 m / celkové klesání: 295 m) 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TÝMOVÝ MARATON  
Týmová  soutěž  trojic  pro  rodiny,  přátele,  firmy,  spolky  a  instituce:  Součtem  tří  délek  tras  (5,2  +  10  +  27  =  42,2  km)  se  součástí 
programu stala další napínavá soutěž – rovněž označovaná jako „rychlá trojka“. Zaběhnout v trojici maraton, královskou disciplínu 
dálkových běhů, představuje zcela jedinečnou zkušenost.  
Pozn.: Dodatečná přihláška k týmovému maratonu je službou pořadatele a je bezplatná.  
• Tři závodníci tvoří jeden tým, přičemž společně, i když každý ve vlastní disciplíně, uběhnou kalsickou maratonskou vzdálenost.  
   Součet všech tří dílčích časů pak vytvoří konečný čas týmového maratonu.  
• Svým osobním výkonem položíte základní kámen společného maratonského týmového času.  
• Doplňující přihláška k týmovému maratonu je platná pouze, jsou‐li splněny následující body: Jednotné týmové jméno a všichni tři  
   závodníci (5,2 + 10 + 27 km) musí na přihlášce k týmovému maratonu zaškrtnout ANO.  
• Vyhodnocení: ženy, muži, smíšené týmy; žádné věkové kategorie.  
• Každý člen nejlépe umístěných tří týmů obdrží skleněnou trofej.  
• Účastníci týmového maratonu budou zařazeni i do jednotlivého hodnocení a za patřičných předpokladů rovněž do hodnocení  
   Solné komory a hodnocení z Wolfgangsee v rámci klasického běhu na 27 km. 
 

 
 

 
 

Zážitkový a přespolní běh: S maratonem Solné komory se na programu od roku 2011 etablovala zvláštní běžecká výzva na klasickou 
vzdálenost 42,195 km. Na závodníky čeká intenzivní maratonský i přírodní zážitek. Maraton opět startuje v centru císařského města 
Bad  Ischl  (lázeňský  dům  Trinkhalle).  Trasa  vede  přes  obce  Pfandl,  Wirling  (občerstvovací  stanice  1  u  hostince  Rega)  k  hostinci 
Bürglstein  (občerstvovací  stanice  2),  kde  vyúsťuje  do  původní  trati  klasického  běhu  na  27  km.  Dále  pokračuje  do  St.  Wolfgang 
(průběh a občerstvovací stanice 3). Mezi km 18 a 21 se nachází obzvláště náročný úsek – Falkenstein (220 výškových metrů nahoru a 
opět dolů). Úseky s nádhernou okolní krajinou potěší srdce každého závodníka. Přes St. Gilgen, Gschwendt a Strobl vede maraton 
Solné komory do cíle v St. Wolfgang. Závodníci se shodují: „Vynikající přespolní maraton první třídy.“ Pozn.: První část maratonské 
trasy (až k hostinci Bürglstein = km 12,1) je trasa jen částečně uzavřena pro veřejnou dopravu. Striktně proto platí pravidla silničního 
provozu.  Při  jejich  nedodržení  nepřejímají  pořadatelé  v  případě  nehod  žádnou  odpovědnost!  Ve  všech  důležitých  bodech  stojí 
kontrolní hlídky. 

 
Výškový profil maratonu Solné komory (celkové stoupání: 417 m / celkové klesání: 335 m) 

 
 

 



HARMONOGRAM 
 

Sobota, 19. října 2013:  
11:30–15:10 hod.  Výdej startovních podkladů a přihlášky k juniorskému maratonu v čtenářském sále obecního domu (1. patro), Moosgasse 275, Strobl.  
13:00–17:00 hod.  Kontrola běžecké techniky v hodnotě € 18,– s Peterem Wundsamem na náměstí Postplatz v St. Wolfgang (omezený počet účastníků).  

Doporučujeme včasnou rezervaci na www.wolfgangseelauf.at  
13:00–19:00 hod.  Výdej startovních podkladů, dodatečné přihlášky a výdej triček (5,2 / 10 / 27 / 42,195)  

v kulturním a kongresovém centru Michael Pacher‐Haus v St. Wolfgang. 
Bezplatné měření tělesného tuku týmem T‐WES International (Team Wellness Ernährung Sport) na Wolfgangseelauf‐EXPO. 

    Výdej triček v dolním předsálí centra Michael Pacher‐Haus. 
13:30 hod.  Start prvního juniorského maratonského běhu u pavilonu na náměstí ve Stroblu. 
16:30 hod.  Vyhlášení a ocenění vítězů, losování věcných cen a ocenění tří největších skupin juniorského maratonu ve sportovní  

hale ZŠ 2. stupně Strobl.  
18:00–20:30 hod.  Uvítací akce „Griass Eich!“ v centru Michael Pacher‐Haus v St. Wolfgang s živou hudbou (skupina Jazzbrezzn), špagetovým večírkem, 

výstavou obrazů z předchozích 41 let mezinárodního běhu „Okolo Wolfgangsee”, ocenění jubilejních závodníků, informační stánek a 
pod. (vstup zdarma). 

 

Neděle, 20. října 2013:  
7:00–9:30 hod.  Výdej startovních podkladů a přihlášky na místě (pouze pro klasický běh na 27 km) v centru Michael‐Pacher‐Haus v St. Wolfgang. 
7:00‐15:00 hod.  Výdej triček v dolním předsálí centra Michael Pacher‐Haus.  
7:30–9:00 hod.  Výdej maratonských startovních podkladů v lázeňském domě Trinkhalle v Bad Ischl (v neděli žádná možnost přihlášek na maraton!).  
7:30–9:30 hod.  Výdej startovních podkladů a dodatečné přihlášky pro běh na 10 km na startu v Gschwendtu.  
8:00–10:00 hod.  Výdej startovních podkladů a dodatečné přihlášky pro běh na 5,2 km v turistické kanceláři v Stroblu.  
8:15 hod.    Autobusová přeprava maratonských běžců do Bad Ischlu; odjezd od centra Michael Pacher‐Haus v St. Wolfgang.  
8:30 hod.    Bohoslužba pro běžce v poutním kostele v St. Wolfgang.  
9:00–15:00 hod.  Hlídání dětí v mateřské škole St. Wolfgang (Markt 199); sraz v 9:00 hod. u centra Michael Pacher‐Haus.  
9:02 hod.    Lodní přeprava 1 pro běžce na 5,2 a 10 km (nástup jen u stanice Schafbergbahn) / 9:15 hod.: Gschwendt / 9:30 hod.: Strobl 
9:10 hod.    Lodní přeprava 2 pro běžce na 5,2 a 10 km (odjezd od zastávky St. Wolfgang‐Markt) 
    9:25 hod. St. Wolfgang Schafbergbahn / 9:35 hod.: Gschwendt / 9:50 hod.: Strobl. 
9:25 hod.    Start maratonu Solné komory u lázeňského domu Trinkhalle v Bad Ischl. 
9:37 hod.    Lodní přeprava 3 pro běžce na 5,2 a 10 km (odjezd u stanice Schafbergbahn) 
    9:50 hod.: St. Wolfgang‐Markt / 10:00 hod.: Gschwendt / 10:15 hod.: Strobl 
10:10 hod.  Lodní přeprava 4 – pouze pro běžce na 10 km (odjezd od stanice Schafbergbahn) / žádná možnost nástupu na zastávce  
    St. Wolfgang‐Markt / 10:20 hod.: Gschwendt; žádná možnost dopravy do Stroblu. 
10:30 hod.  Start klasického běhu na 27 km: náměstí Marktplatz v St. Wolfgang 
      Blok I v 10:30 hod.: 1:25:00–2:15:00 hod. / Blok II v 10:33 hod.: 2:15:00–4:00:00 hod. 
    Start pobřežního běhu na 10 km: lodní stanice Gschwendt  
      Blok I v 10:30 hod.: 30:00–50:00 min. / Blok II v 10:33 hod.: 50:00–60:00 min. / Blok III v 10:36 hod.: 1:00:00–1:40:00 hod. 
    Start panoramatického běhu na 5,2 km: náměstí Strobl 
      Blok I v 10:30 hod.: 15:00–30:00 min. / Blok II v 10:33 hod.: 30:00–60:00 min. 
11:00–16:30 hod.:   Kyvadlová autobusová doprava pro muže mezi zastávkou Michael Pacher‐Haus a kempem u jezera Appesbach (tam i zpět). 
11:37 hod.  První zpáteční loď pro běžce na 5,2 a 10 km: stanice St. Wolfgang Schafbergbahn–Gschwendt–Strobl (do 17:37 hod. každou hodinu). 
    Možný nástup v hodinovém cyklu od 11:50 do 17:50 hod. rovněž na zastávce St. Wolfgang Markt.  
13:30 hod.  První zpáteční autobus pro maratonské běžce ze St. Wolfgang do Bad Ischlu. 
    Další odjezdy v hodinovém cyklu v 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30 hod.  
14:00 hod.  Vyhlášení a ocenění vítězů panoramatického běhu na 5,2 km (všechna vyhlášení vítězů v centru Michael Pacher‐Haus). 
14:30 hod.  Vyhlášení a ocenění vítězů pobřežního běhu na 10 km. 
15:15 hod.  Vyhlášení a ocenění vítězů týmového maratonu a ocenění tří největších zúčastněných skupin ročníku 2013. 
15:30 hod.  Vyhlášení a ocenění vítězů klasického běhu na 27 km vč. hodnocení Solné komory a hodnocení z Wolfgangsee. 
16:30 hod.  Vyhlášení a ocenění vítězů maratonu Solné komory.  
17:30 hod.  Poslední autobus do Bad Ischlu (odjezd až po ukončení ocenění maratonských vítězů). 

Pozn.: Vyhlášení soutěže a harmonogram s výhradou organizačních a časových změn.  
 

UDÁLOSTI A AKCE WOLFGANGSEE A SOLNÁ KOMORA TOP‐3 2013/2014: 
18. 8. 2013: 24. Aberseeský závod horských kol na Zwölferhorn (34 km / 1.171 výškových metrů); Abersee; www.usc‐abersee.com  
7.–8. 9. 2013: Evropské mistrovství v crosstriathlonu (1/22/6) a 10. Wolfgangsee Challenge (X‐triathlon: 1/22/6)  

        a Olympic Distance (1,5/42,5/10), Strobl; www.wolfgangseechallenge.info  
13.–15. 9. 2013: „Ladies only“, běžecký seminář pro ženy u jezera Wolfgangsee s Mag. Heinz Bédé‐Krautem, mobil: 0676 / 40 98 393; office@bede‐kraut.at  
22. 9. 2013: 12. Raiffeisen půlmaraton a císařský běh, Bad Ischl (21,1 km); www.kaiserlauf.at  
19. 10. 2013: 5. Juniorský maraton ve Stroblu (200–1.200 m); www.wolfgangseelauf.at  
20. 10. 2013: 42. mezinárodní běh Wolfgangsee – Maraton Solné komory (5,2 / 10 / 27 / 42,195 km); www.wolfgangseelauf.at  
22.–24. 11. 2013: Zahajovací víkend adventu na jezeře Wolfgangsee v obcích St. Wolfgang, St. Gilgen a Strobl; www.wolfgangseer‐advent.at  
1.–4. 5. 2014: Run free – běžecký seminář u jezera Wolfgangsee s Peterem Wundsamem, mobil: 0699 / 14 84 92 84; www.runfree.at  
25. 5. 2014: 15. běh na Schafberg „Člověk proti parní lokomotivě“ (5,83 km / 1.190 výškových metrů); St. Wolfgang; www.schafbergbahn.at  
29.–30. 5. 2014: Běžecký seminář „Intelligent & Natural Running“ s Wimem Luijpersem; Hotel Brandauers Villen v Stroblu; www.wim‐running.com  
1. 6. 2014: 33. mezinárodní půlmaraton Mondsee (21,1 km / 10 + 11,1 km); www.mondseelauf.at  
3.–6. 7. 2014: Scalaria Air Challenge, St. Wolfgang; www.airchallenge.com  
17. 8. 2014: 25. Aberseeský závod horských kol na Zwölferhorn (34 km / 1.171 výškových metrů); Abersee; www.usc‐abersee.com  
6.–7. 9. 2014: 11. Wolfgangsee Challenge (X‐Triathlon: 1,5/45/15) a Olympic Distance (1,5/42,5/10), Strobl; www.wolfgangseechallenge.at  
21. 9. 2014: 13. Raiffeisen půlmaraton a císařský běh, Bad Ischl (6,7 / 21,1 km); www.kaiserlauf.at  
27.–28. 9. 2014: Běžecký seminář „Intelligent & Natural Running“ s Wimem Luijpersem; Hotel Brandauers Villen v Stroblu; www.wim‐running.com  
18. 10.2014: 6. Juniorský maraton ve Stroblu/S (200–1.200 m); www.wolfgangseelauf.at  
19.10.2014: 43. mezinárodní běh Wolfgangsee – Maraton Solné komory (5,2 / 10 / 27 / 42,195 km); www.wolfgangseelauf.at  
21.–23. 11. 2014: Zahajovací víkend adventu na jezeře Wolfgangsee v obcích St. Wolfgang, St. Gilgen a Strobl; www.wolfgangseer‐advent.at  
Informace: www.wolfgangseelauf.at / www.arena‐wolfgangsee.at / www.wolfgangsee.at  



INFORMACE & UBYTOVÁNÍ 
Turistická kancelář Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft 
Au 140, A‐5360 St. Wolfgang 
Tel.: +43(0)6138 / 80 03 
Fax: +43(0)6138 / 80 03 81 
info@wolfgangsee.at  
www.wolfgangsee.at 
 

FOTO 
Každý  účastník/každá  účastnice  závodu  souhlasí  s  tím,  že  údaje  uvedené  v  přihlášce  a  fotografie,  filmové  záznamy  a  rozhovory 
pořízené  v souvislosti  s  účastí  na  závodu  smí  být  použity  v  rozhlase,  televizi,  reklamě,  knižních  publikacích,  fotomechanických 
kopiích,  filmech,  videokazetách  apod.  bez nároku na odměnu. Upozornění  dle  zákona o ochraně údajů: Vaše údaje  jsou  strojově 
zaznamenávány.  
 

VYLOUČENÍ RUČENÍ  
Účast  na mezinárodním  běhu Wolfgangsee  – Maratonu  Solné  komory  je  na  vlastní  riziko.  Převzetím  startovního  čísla  prohlašuje 
každý  účastník/každá  účastnice  závazně,  že  proti  účasti  neexistují  žádné  zdravotní  námitky.  Ručení  pořadatele,  jeho  zástupců  a 
pověřenců  za  škody  na  zdraví  osob,  věcné  a majetkové  škody  všeho  druhu  je  vyloučeno.  To  platí  rovněž  pro  nehody,  odcizené 
oblečení a jiné předměty a dále bezchybné fungování časomíry. V případě zamezení účasti resp. neúčasti na sportovní akci nelze vzít 
přihlášku zpět. V takovém případě neexistuje nárok na vrácení startovného. Akce se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje 
právo  akci  nehledě  na  důvody  změnit  resp.  ze  závažných  důvodů,  jako  např.  přírodní  katastrofy,  zrušit.  V  takovém  případě 
účastníkům nevzniká žádný nárok na vrácení startovného a žádná povinnost náhrady škody pořadatele vůči účastníkům závodu.  
 

ORGANIZACE 
Pořadatelé: Běžecký spolek St. Wolfgang 
Mluvčí: ředitel lázní Hans Wieser 
Moderátoři: Heinz Hörhager, Peter Wundsam, Hannes Reindl, Harald Prohaska, Fritz Steinparz 
Sportovní vedení: Christian Sams, Maria Eisl, Gisbert Rabeder, Hannes Hillebrand 
Doprava:  vedoucí  inspektor  Franz Mühlbacher,  Siegfried Greunz, Hans‐Peter Bayr,  Robert Ratzinger, Hermann Müllecker, Günter 
Pfandlbauer. FF St. Wolfgang, FF Rußbach, FF St. Gilgen / Abersee, FF Wirling, SV Rußbach 
• Dbejte prosím instrukcí policie, hasičského sboru atd. Neuposlechnutí může mít za následek diskvalifikaci 
• Doprovod závodníků osobami na kole, kolečkových bruslích,  inlinech apod, které se  jinak neúčastní závodu,  je zakázán a rovněž 
může mít za následek diskvalifikaci 
Logistika: Ernst Windhager, Hans Hödlmoser 
Občerstvení: Kathi Praschl‐Zimmermann 
Záchranná služba: Červený kříž St. Wolfgang a Strobl, horská záchranná služba St. Wolfgang, Strobl a St. Gilgen 
Fotoslužba: Horst Viertbauer (www.foto‐viertbauer.at)  
Homepage: Sportalpen GmbH: Mag. (FH) Cornelia Schirl, Nina Geiger 
Social Media: Mag. Edith Zuschmann  
Směrnice:  Běh  (Nr.  3017/13)  povolený  Rakouským  běžeckým  svazem  se  koná  dle  současných  platných  směrnic  Rakouského 
běžeckého svazu.  
Foto: Von Bohlen, Hörmandinger, Nagl, Viertbauer, Weinhäupl, Trautner, WTG, TV Bad Ischl, Sperrer 
Závodní kanceláře/Turistické kanceláře:  
St. Wolfgang: Thomas Möslinger, Katharina Schweizer, Christine Planberger, Susanne Schweizer, Monika Eisl, Eva Scheutz 
Strobl: Robert Gratzer, Maria Eisl, Christine Bruckbacher 
St. Gilgen: Brigitte Winkler, Christine Hausjell, Theresa Jocher 
Bad Ischl: Siegfried Lemmerer, Carina Kienberger, Doris Laimer 
Technická podpora: Franz Zimmermann  
Hlavní vedení: Franz Sperrer  
 

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM! 

 

 


