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NOČNÍ ZÁVOD S ČELOVKAMI SE POBĚŽÍ JIŽ PO DRUHÉ
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 23.prosince 2009
Druhý ročník nočního běžkařského závodu s čelovými lampami pořádá Jizerská o.p.s. ve středu po
Vánocích, 30.prosince. Příznivci večerního lyžování na běžkách se setkají na stadionu v Bedřichově a
stejně jako při loňském prvním ročníku je bude čekat patnácti a půl kilometrový okruh na Novou
louku, Kristiánov, Bílé buky a Hřebínek. Muži si dají okruh dvakrát, ženy jej pojedou jednou.
Obliba večerního lyžování v posledních letech vzrostla a chceme běžkařům nabídnout možnost změřit své
síly při závodě. Loňský první ročník měl velmi dobrou úroveň a skvělou atmosféru. Vítězem loňského
nočního závodu se stal Radek Šretr s časem 1:06:41,5. Trať bude opět značena loučemi a o bezpečí
závodníků se budou starat i členové Horské služby. Na všech křižovatkách budou kromě hořících loučí i
kontroly našich lidí. Závod startuje v 19 hodin a první běžci jsou v cíli očekáváni po 20. hodině. Vyhlášení
vítězů je naplánováno na dobu krátce před devátou. Na své si přijdou i diváci a fanoušci závodníků, pro
které organizátoři chystají možnost zahřát se svařeným vínem nebo čajem.
Novinky oproti loňskému ročníku:
 Zejména nové webové stránky www.jnlm.cz. Stránky byly spuštěny v listopadu a lidé se na ně dostanou
i z webu Jizerské o.p.s. Na stránkách jsou informace, podrobné propozice, sponzoři a instituce, které
závod podpořily, fotografie a výsledková listina z prvního ročníku.
 Lidé se mohli na závod přihlásit a startovné zaplatit předem. Tato možnost je už uzavřena a další
závodníci mohou využít prezentace na místě. Prezentace začíná v 17 hodin.
2. ročník nočního závodu podpořili:
Montolit - výhradní dovozce profesionálního nářadí pro obkladače, dlaždiče a pokrývače italského
výrobce Brevetti MONTOLIT
 Vavrys CZ - dovozce sportovního oblečení CRAFT a čelovek SILVA
 IG sport – obchod se zbožím sportovních značek CRAFT a SILVA v Bedřichově
 Sportovní Ceny.cz – výrobce pohárů a sportovních cen
 Obec Bedřichov
 Liberecký kraj



Informace pro závodníky z propozic závodu:

JIZERSKÝ NIGHT LIGHT MARATHON 2009 - 2.ročník
ČAS:
17:00 – 18:30
19:00
19:10
21:00

prezentace na místě, v prostoru buněk Jizerské o.p.s.
hromadný start mužů, žen na stadionu Bedřichov
start dětské kategorie
vyhlášení výsledků

KATEGORIE
do 39 let
od 40 do 50 let
od 50 let
do 14 let

ženy
muži
veteráni
veteráni II
děti

TRATĚ:
okruh 15,5 km vede po trasách Jizerské magistrály: Bedřichov stadion – Nová Louka – Kristiánov – Bílé
buky – Hřebínek – Nová Louka – Bedřichov stadion
ženy
muži
děti

1 okruh, celkem 15,5 km
2 okruhy, celkem 31 km
okruh cca 1,5 km v prostorách stadionu a okolí

CENY:
finanční a věcné ceny pro první tři muže a ženy dle možností pořadatele
PRÉMIE:
30. závodník při průjezdu stadionem
ŠATNY A TOALETY:
v prostoru buněk Jizerské o.p.s., možnost využít převlékárnu
OBČERSTVENÍ:
v cíli závodu čaj a drobné občerstvení pro závodníky, možnost koupit si občerstvení ve stánku na stadionu
STARTOVNÉ:
na místě
děti do 14 let

250 Kč
startují zdarma

PŘIHLÁŠKY:
po 15.12.2009 pouze přihlášky na místě od 17,00 do 18,30 hod, startovné 250 Kč
UPOZORNĚNÍ:
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

Pomoc ze strany lyžařů – DMS, veřejná sbírka
Děkujeme všem, kteří dosud podpořili běžecké lyžování v Jizerských horách a poslali dárcovskou
sms nebo peníze přímo na účet veřejné sbírky.
Jak mohou lidé přispět a podpořit Jizerskou magistrálu:



zasláním dárcovské sms ve tvaru – DMS MAGISTRALA na číslo
87 777.
zasláním peněz na zvláštní účet veřejné sbírky Jizerské magistrály
229 222 824 / 0300

Jizerská o.p.s. má od letošního léta povolenou veřejnou sbírku Krajským
úřadem Libereckého kraje. Veřejná sbírka má přísná pravidla. Jedním z nich
je vedení peněz na zvláštním účtu. Vše kontroluje krajský úřad. Lidé tak mají
jistotu, že všechny peníze budou použity na účel, na který je poslali.

