Comunicat de presă

Încep înscrierile pentru cea de-a opta ediţie a Maratonului DHL Ştafeta Carpaţilor
 Pe 15 februarie încep înscrierile pentru cea de-a opta ediţie a Maratonului DHL
Ştafeta Carpaţilor
 Fondurile vor fi donate şi în acest an Comitetului Naţional Paralimpic
Bucureşti, 15 februarie 2017: Astăzi încep înscrierile pentru cea de-a opta ediţie a Maratonului
DHL Ştafeta Carpaţilor, care va avea loc anul acesta sâmbătă, 17 iunie! Înscrierile pentru oricare
dintre cele trei categorii de probe – Ştafetă (7km x 6 persoane), Semimaraton (21km) şi Maraton
(42,195 km) – se fac pe http://maratondhl.ro, secţiunea Înscrieri.
Cei care decid să se înscrie în primele trei zile, 15-18 februarie, vor beneficia de un preţ special de
50 lei / persoană pentru oricare dintre categorii. Taxele de participare, în funcţie de perioada de
înscriere, sunt:
-

19 februarie – 27 martie: 80 lei / membru de echipă, pentru companii şi persoane fizice
28 martie – 5 mai: 125 lei / membru de echipă, pentru companii şi 90 lei / participant pentru
persoane fizice
6 – 31 mai: 155 lei / membru de echipă pentru companii şi 115 lei / participant pentru
persoane fizice.

Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor încurajează practicarea sportului în aer liber în rândul tinerilor, de
aceea ei se pot înscrie gratuit în competiţia de ştafetă (limita de vârstă 14 ani) sau semimaraton
(limita de vârstă 16 ani). Crosul copiilor este, de asemenea, o competiţie unde participarea este
gratuită şi se adresează celor mici, cu vârste între 5 şi 13 ani, fiind o categorie de concurs separată,
cu distanţe mai mici de alergare.
Mesajul acestei ediţii a Maratonului DHL este ”Dacă vrei să mişti lumea, începe cu tine! Participă!”,
fiind un îndemn de participare pentru toţi cei care iubesc alergarea, natura şi care, în acelaşi timp,
îşi doresc să aducă contribuţia în societate prin gesturile lor şi iniţiativele pe care decid să le
susţină. De asemenea, acest mesaj are o puternică legătura emoţională cu cauza pe care o
susţinem, sprijinirea sportivilor paralimpici, cei care zilnic luptă pentru a demonstra că nimic nu este
imposibil.
Şi ediţia din acest an susţine sportivii paralimpici români, toate fondurile strânse din taxa de
înscriere la Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor fiind donate Comitetului Naţional Paralimpic.
Contribuţia participanţilor la ediţiile din 2015 şi 2016, în valoarea totală de 24,000 euro, a făcut
posibilă participarea Comitetului Naţional Paralimpic la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro de
anul trecut cu cea mai numeroasă echipă din istoria sa, la mai multe categorii sportive. Echipa
noastră s-a întors cu prima medalie paralimpică, medalia de bronz câştigată de Alexandru Bologa la
judo, dar şi cu alte rezultate spectaculoase, precum locul 4 la caiac, locul 6 şi 9 la ciclism, locul 5 la
tenis de masă.
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”Obiectivul Maratonului DHL este de a reuşi să crească numărul de alergători, suporteri si parteneri
implicaţi de la o ediţie la alta, pentru că doar aşa vom reuşi să creştem notorietatea despre
performanţele deosebite ale sportivilor români paralimpici şi vom strânge împreună mai mulţi bani
pentru a-i susţine. De asemenea, promovăm practicarea unui sport şi alergarea ca parte a unui stil
de viaţă sănătos. Nu trebuie să fii sportiv de performanţă pentru a te înscrie la Maratonul DHL
Ştafeta Carpaţilor, ci doar să crezi că: Dacă vrei să mişti lumea, trebuie să începi cu tine! Pe 17
iunie îi aşteptăm la linia de start pe toţi cei care îşi doresc să participe la un eveniment de alergare
montană pe un traseu unic, contribuind astfel la performanţa sportivilor care se luptă în fiecare zi cu
imposibilul!” a declarat Daniel Kearvell, Managing Director DHL Express România.
”Fără sprijinul oferit prin intermediul Maratonului DHL Ştafeta Carpaţilor ne-ar fi fost greu să atingem
performanţa înregistrată în ultimii doi ani şi să ne propunem noi obiective ambiţioase, oferind
sportivilor noştri cele mai bune condiţii şi un viitor în sport. Pentru începerea fazei de patru ani de
pregătire pentru Jocurile Paralimpice de la Tokyo ne-am propus obiective importante: recrutarea de
noi sportivi pentru toate disciplinele paralimpice şi oferirea condiţiilor optime pentru a-şi atinge
adevăratul potenţial. În noiembrie 2016 am iniţiat o serie de zile Paralimpice, cu opt sporturi, în
două oraşe - Bucureşti şi Cluj, care au atras 15 noi sportivi juniori în echipă. În 2017, calendarul
competiţional internaţional a fost lărgit cu noi competiţii paralimpice adresate juniorilor: IBSA
Campionatul Mondial de Goalball, în iunie, Campionatul Mondial de Para-Atletism, în august, şi
Jocurile Paralimpice Europene pentru Tineret din luna octombrie a acestui an, la care România va fi
prezentă cu sportivi care vor participa la cinci discipline sportive – atletism, goalball, judo, înot şi
tenis de masă. Continuarea parteneriatului cu Maratonul DHL şi contribuţia anuală adusă de toţi
participanţii ne ajută să reprezentăm România cu succes şi mai departe în sporturile paralimpice
internaţionale!” a declarat Sally Wood-Lamont, preşedintele Comitetului Paralimpic Român.
Despre Maratonul DHL Ș tafeta Carpaț ilor
Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor este un eveniment aflat la a opta ediţie, devenind unul dintre cele
mai populare evenimente de acest gen din România, cu un număr de participanţi în continuă
creştere. Prima ediţie a avut loc în 2005, iar de atunci Maratonul DHL Ştafeta Carpaţilor 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 şi-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 şi de promovare a sportului în rândul tinerilor. Fondurile strânse
depăşesc 112,000 de euro şi au fost donate de-a lungul timpului mai multor ONG-uri: Fundaţia
Hospice Casa Speranţei, Asociaţia Noi Orizonturi - Familia, Fundaţia Light Into Europe, Salvaţi
Copiii România şi Comitetul Naţional Paralimpic.
Mulţumim partenerilor ediţiei 2016: Aqua Carpatica, Bucharest Running Club, BUFF & Rosignol,
Ford, Easy Plast, Futuro, Generali, Medlife, Red Bull, RoClubMaraton, Smile Experts, Terapie prin
miș care, Tymbark, WorldClass.

- Încheiere Puteţi găsi mai multe informaţii pe pagina dedicată evenimentului http://maratondhl.ro/
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Media Contact:
DHL Express
Nume: Luana Dumitrescu
Telefon: +40 21 222 1 777
E-mail: luana.dumitrescu@dhl.com
Nume: Alina Bratu
Telefon: + 40 722 221 164
E-mail: alina.bratu@wefflermark.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 340,000 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 59 billion
euros in 2015.
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