Comunicat de presă

Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor anunță închiderea drumurilor pentru
traseul Predeal - Râșnov - Poiana Braşov


Două drumuri vor fi închise circulației rutiere pe durata maratonului pentru
siguranţa alergătorilor



Înscrierile se mai pot face în limita locurilor disponibile doar până mâine, 9
iunie



Startul oficial al probei de maraton se va da sâmbătă, 17 iunie 2017, la ora
10.00 din Predeal, respectiv ora 11.00 din Râşnov pentru semimaraton și
pentru ștafetă din Poiana Braşov



Trupa JukeBox va concerta la încheierea evenimentului

Brașov, 8 iunie 2017: Participanții Maratonului DHL Ștafeta Carpaților vor beneficia, ca în fiecare
an, de cele mai bune condiții de siguranță, datorită sprijinului oferit de Primăria Brașov și Poliția
Rutieră Brașov. Pentru ediția cu numărul opt, organizatorii anunță închiderea circulației publice, pe
data de 17 iunie, după cum urmează:
1. Drumul din sectorul Predeal (Unitatea Militară) – Râșnov, DN73A, în intervalul orar 09:30 –
12:30
2. Drumul din sectorul Râșnov - Predeal (Unitatea Militară), DN73A, în intervalul orar 09:30 –
12:30
3. Drumul din sectorul Râșnov - Poiana Brașov, DN1E, în intervalul orar 10:00 – 17:00
4. Drumul din sectorul Poiana Brașov – Râșnov , DN1E, în intervalul orar 10:00 – 17:00
În urma solicitărilor, înscrierile vor continua până pe data de 9 iunie, în limita locurilor disponibile,
pentru oricare dintre cele trei categorii de probe ale Maratonului DHL Ștafeta Carpaților – Ştafetă
(7km x 6 persoane), Semimaraton (21km) și Maraton (42,195 km) pe http://maratondhl.ro, secțiunea
Înscrieri.
„Suntem la ediția a opta a maratonului nostru, un proiect de suflet al DHL Express România și știu
că nu ar fi fost posibilă buna lui organizare fără sprijinul anual al Primăriei și Poliției Brașov. Le
mulțumesc încă o dată și îi aștept la Start pe 17 iunie, cu echipe la proba de ștafetă” a declarat
Daniel Kearvell, Managing Director DHL Express România.
„Primăria Braşov a susţinut şi va susţine, toate evenimentele sportive care implică un număr mare
de oameni, pentru că noi credem că sportul de masă înseamnă oameni mai sănătoşi, iar
competiţiile care au şi o componentă socială înseamnă o că acei oameni formează o comunitate,
unită în baza unor principii. Aflat la a 8-a ediție, acest maraton a devenit un eveniment sportiv de
tradiție, care completează unul din obiectivele noastre majore, acela de a dezvolta sportul de masă.
Iar componenta caritabilă a maratonului a fost dintotdeauna un plus, mai ales că, şi în acest an,
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fondurile colectate vor fi utilizate pentru sprijini sportivii paralimpici. Sper ca și prin implicarea
brașovenilor, acest sprijin să fie unul vizibil și să conteze” a declarat George Scripcaru - Primarul
Braşovului.
“Mă bucur să fim parteneri la acest eveniment important unde pe lângă mișcare și voie bună,
încercăm să convingem un număr cât mai mare de alergători să ne doneze kilometrii pentru
proiectul de Responsabilitate Socială al Adecco România, Win4Youth. Programul Win4Youth
reprezintă principalul eveniment de CSR al Adecco Group. Programul implică realizarea unor
activități sportive care se cuantifică kilometric. Fiecare kilometru, ulterior este transformat într-o
sumă de bani ce este donată unor fundații caritabile. Succes tuturor participanților și abia aștept să-i
întâlnesc la start și să ne bucurăm de tot ce înseamnă cuvântul SPORT, adică bucurie, socializare,
networking” a declarat Gabriela Szabo, CSR & Public Affairs Manager Adecco România.
„Pentru mine sportul înseamnă „condamnare la viață” și spun asta cu bucurie. Îi datorez lui ceea ce
am devenit acum, un sportiv care nu încetează să își depășească limitele. Mulțumesc pe această
cale participanților la maratonul DHL Ștafeta Carpaților. Datorită lor, sportivii paralimpici beneficiază
de fonduri pentru antrenamente și pot continua să doboare recorduri” a declarat Marius Mocanu,
sportiv paralimpic.
Sute de participanți de toate vârstele s-au înscris deja și vor fi la linia de start pe 17 iunie!
Evenimentul se bucură de susținerea și participarea marilor campioni Gabriela Szabo, Constantina
Diță, Andreea Răducan, Monica Roșu, Miodrag Belodedici, dar și a multor persoane publice,
precum Sonia Argint Ionescu, Carmen Brumă, Eli Roman, Adi Hădean, Dragoș Bucurenci, Andrei
Roșu, Șerban Damian sau George Baltă. Vino și tu pe 17 iunie și te poți întâlni cu mulți dintre ei!
”Dacă vrei să miști lumea, începe cu tine! Participă!” spun toți susținătorii ediției 2017 a Maratonului
DHL, mesaj ce are o puternică legătura emoțională cu cauza pe care o susținem, sprijinirea
sportivilor paralimpici, cei care luptă zilnic pentru a demonstra că nimic nu este imposibil, toate
fondurile din taxa de înscriere fiind donate Comitetului Național Paralimpic, partenerul nostru și în
această ediție.
Înscrie-te și tu! Dacă vrei să miști lumea, începe cu tine!
Mulțumim partenerilor noștri: Aqua Carpatica, Adecco, Anita, BUFF & Rossignol, Generali, Lensa,
Medlife, RoClub Maraton, Super Fit, Smile Experts, Terapie prin mișcare, Nike Running Club,
Super Petreceri, Tymbark, Polach, Vora Invest, Well Solutions, WorldClass, Semi Maraton Iași,
Bucharest 10K.
Parteneri strategici: Federația Română de Fotbal, Primăria Brașov, Camera de Comerț și Industrie
Brașov, Primăria Predeal.
Mulțumim partenerilor media: Kiss FM, Men’s Health, National Geograpic, Adevărul, Auto Build,
Libertatea, Click! Sănătate, Romania-Insider.com, Running Mag, Sănătatea de azi, CSR Media,
36fit.com, DoingBusiness.ro.
Toate detaliile legate de eveniment sunt disponibile pe site-ul www.maratondhl.ro.
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Despre Maratonul DHL Ștafeta Carpaților
Maratonul DHL Ștafeta Carpaților este un eveniment aflat la a opta editțe, devenind unul dintre cele
mai populare evenimente de acest gen din România, cu un număr de participanți în continuă
creștere. Prima ediție a avut loc în 2005, iar de atunci Maratonul DHL Ștafeta Carpaților s-a impus
ca un eveniment de notorietate, numărul alergătorilor fiind de peste 5,200, în timp ce mai mult de
420 de companii importante și-au aliniat echipe proprii la start. Maratonul DHL este considerat cel
mai bun eveniment de acest gen, datorită elementelor specifice, precum: traseu, detalii de
organizare, componenta de caritate și de promovare a sportului în rândul tinerilor. Fondurile strânse
depășesc 112,000 de euro și au fost donate de-a lungul timpului mai multor ONG-uri: Fundația
Hospice Casa Speranței, Asociația Noi Orizonturi - Familia, Fundația Light Into Europe, Salvați
Copiii România şi Comitetul Naţional Paralimpic.
- Încheiere Puteţi găsi mai multe informaţii pe pagina dedicată evenimentului http://maratondhl.ro/
Media Contact:
DHL Express
Nume: Luana Dumitrescu
Telefon: +40 21 222 1 777
E-mail: luana.dumitrescu@dhl.com
Nume: Denissa Scutaru
Telefon: + 40 744 809 338
E-mail: denissa.scutaru@wunderman.com

DHL – The logistics company for the world

DHL is the leading global brand in the logistics industry. Our DHL family of divisions offer an
unrivalled portfolio of logistics services ranging from national and international parcel delivery, ecommerce shipping and fulfillment solutions, international express, road, air and ocean transport to
industrial supply chain management. With about 350,000 employees in more than 220 countries
and territories worldwide, DHL connects people and businesses securely and reliably, enabling
global trade flows. With specialized solutions for growth markets and industries including
technology, life sciences and healthcare, energy, automotive and retail, a proven commitment to
corporate responsibility and an unrivalled presence in developing markets, DHL is decisively
positioned as “The logistics company for the world”.

DHL is part of Deutsche Post DHL Group. The Group generated revenues of more than 57 billion
euros in 2016.
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