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NOČNÍ ZÁVOD V BEDŘICHOVĚ STARTUJE V PÁTEK
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 27.12.2011
Již tento pátek večer, 30.12.2011 startuje v Bedřichově čtvrtý ročník nočního závodu v běhu na lyžích
s čelovkami Jizerský Night Light Marathon. V celé republice jde stále o jedinečnou disciplínu, které
nabízejí Jizerské hory vždy v podvečer konce roku. Nevšední sportovní událost je atraktivní i pro
diváky a kolemjdoucí – start i cíl závodu se odehrává na stadionu v Bedřichově, připraven je
doprovodný program i možnost koupit si něco dobrého k jídlu. K nočnímu závodu již neodmyslitelně
patří zapálené louče a kromě dospělých lyžařů vyrážejí na svůj malý okruh kolem stadionu i děti.

Letošní ročník navíc přináší několik zásadních novinek:
•

•
•
•

Přihlašování, měření času a vyhodnocení výsledků zajišťujeme s firmou Apachi – každý závodník
tedy obdrží před startem elektronický čip, který si musí připevnit na kotník. Díky elektronickému
měření času budou výsledky známy během několika minut po dojetí do cíle.
Pro závodníky je připraven stan na převlékání přímo na stadionu. Tuto novou službu
zajišťujeme ve spolupráci s organizátory Jizerské Padesátky.
Závod má vlastní startovní čísla.
V prostoru startu a cíle budou k dispozici panely s historií závodu od prvního ročníku, který se jel
v roce 2008.

Hlavní body programu:
17:00 – 18:30
19:00
19:10
cca 20:45

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

Trasa závodu vede po Jizerské magistrále. Ženy a muži v kategorii Hobby jedou jedno kolo, cca 17,5
km z Bedřichova na Novou louku, Kristiánov, Bílé Buky, Hřebínek, Nová louka, Bedřichov. Mužské
kategorie jedou tento okruh dvakrát.
Více informací v přiložených propozicích a na webových stránkách závodu www.jnlm.cz
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