ČEZ BEDŘICHOVSKÝ NIGHT LIGHT MARATHON 2013

ZÁVOD NOČNÍCH SVĚTEL, 6.ROČNÍK

HLAVNÍ SPONZOR

PARTNEŘI

KDY:

POŘADATEL:

Pátek, 7. 2. 2014

JIZERSKÁ, o.p.s.,
provozovatel Jizerské magistrály,
Bedřichov 218, 468 12,
tel. 483 380 034,
e-mail: informace@jizerskaops.cz
webové stránky pořadatele: www.jizerskaops.
cz, webové stránky závodu: www.jnlm.cz

KDE:
Lyžařský stadion Bedřichov – prostor startu
a cíle, trať vede po trasách Jizerské magistrály.

DISCIPLÍNA:
Běh na lyžích za tmy – volná technika,
doporučujeme použití čelových lamp.

ČAS
16:00 – 18:30

prezence na místě, v prostoru stanu na stadionu v Bedřichově

19:00

hromadný start mužů, žen na stadionu Bedřichov

19:10

start dětských kategorií

21:00

vyhlášení výsledků

Doporučujeme prezentaci předem – online přihláškou na webových stránkách závodu www.jnlm.cz.

KATEGORIE - dospělí

KATEGORIE - děti

CENY: Finanční a věcné ceny pro první tři v každé kategorii dle možností pořadatele.
PRÉMIE: 30. závodník při průjezdu stadionem
ŠATNY A TOALETY: V prostoru buněk JIZERSKÉ, o.p.s. a stadionu, jako zázemí možnost
využít stan na stadionu.

OBČERSTVENÍ: V cíli závodu čaj a drobné občerstvení pro závodníky.
Možnost koupit si občerstvení ve stánku na stadionu.

STARTOVNÉ
Předem přes internet - do 31.1.2014

350 Kč

V IC Bedřichov, č.p. 218 – ve dnech 1.2. až 6.2.2014

550 Kč

Na místě – v den závodu od 16:00

550 Kč

Děti do 14 let

startují zdarma

PŘIHLÁŠKY:
• Na online formuláři na webových stránkách závodu www.jnlm.cz, pro registraci předem
je nutné uhradit startovné bankovním převodem nejpozději do pátku 31.1.2014
do 17: 00 hodin. Po úspěšné registraci obdržíte e-mail s pokyny k platbě.
• Ve dnech 1.2. až 6.2.2014 se můžete přihlásit a uhradit startovné ve výši 550 Kč
v Informačním centru Bedřichov (Bedřichov, č.p. 218) v rámci otvírací doby, viz níže.
Otevírací doba v termínu od 1. do 6. února 2014

ženy
hobby

I.

Rok nar. 2005 a mladší

do 39 let

muži

II.

Rok nar. 03/04

od 40 do 49 let

veteráni

III.

Rok nar. 01/02

od 50 let

veteráni II

IV.

Rok nar. 99/00

TRATĚ:

Otevírací doba v termínu od 1. do 6. února 2014
Sobota

1. 2.

9:30–17:30

Úterý

4. 2.

8:30–16:30

Neděle

2. 2.

9:30–15:30

Středa

5. 2.

8:30–14:00

Pondělí 3. 2.

8:30–16:30

Čtvrtek 6. 2.

8:30–16:30

Možnost přihlášek 7. 2. 2014 na místě od 16:00 do 18:30 hod. za zvýšené startovné 550 Kč.

okruh 17,5 km vede po trasách Jizerské magistrály: Bedřichov stadion – Nová Louka – Kristiánov – Bílé buky – Hřebínek – Nová Louka – Bedřichov stadion

UPOZORNĚNÍ:
ženy, hobby

1 okruh, celkem 17,5 km

muži, veteráni

2 okruhy, celkem 35 km

děti

okruh cca 1 km v prostorách stadionu a okolí

ČASOMÍRA A VÝSLEDKY:
Měření času zajišťuje firma APACHI s.r.o.. Každý závodník obdrží se startovním číslem i čip, který
musí mít při závodu připevněn na kotníku. Po projetí cílem odevzdá závodník čip i startovní číslo. Ztráta či neodevzdání čipu bude účtováno částkou 500 Kč. Závodníci, kteří uvedou telefonní
číslo, obdrží do 30 minut po dokončení závodu SMS zprávu o svém výsledku

• Přihlašování na místě se uzavírá v 18:30 hodin, doporučujeme přihlášky předem, vyhnete se
ffrontám
tá a riziku,
i ik že
ž pro velký
lký počet
č t zájemců
áj
ů nebudete
b d t mocii startovat!
t t t!
• Startovní číslo předem přihlášeného závodníka, který si je v den závodu nevyzvedne
do 18:45 hod. (tedy nejpozději 15 minut před startem), propadá bez náhrady.
• Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
• V případě zrušení závodu se startovné nevrací. Lze je ale převést jako startovné pro další ročník.
• Časový limit - v mužské kategorii nebudou do 2.kola puštěni závodníci, kteří přijedou
za vítězem (tj. za prvním závodníkem, který již projel obě dvě kola).
DALŠÍ SPONZOŘI

