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STARTUJE UŽ 5. ROČNÍK NOČNÍHO ZÁVODU V JIZERKÁCH
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 27.12.2012
Již tradičně – den před Silvestrem – tedy v neděli 30.12. odstartuje v Bedřichově 5. ročník
nočního závodu na běžkách – Jizerský Night Light Marathon. Pořadatelem je Jizerská, o.p.s.,
která se jinak celoročně stará o tratě Jizerské magistrály. Letos jsme stanovili limit počtu
startujících na 300 pro muže a veterány, další startovní místa čekají na kategorii žen a tzv.
hobby. Lidé se mohou přihlásit přes internet na www.jnlm.cz.
Závod se poprvé běžel v prosinci v roce 2008, na startu tehdy stálo 70 závodníků, z toho 8 žen. Dnes
se ze závodu stala významná sportovní akce, atraktivní nejen pro závodníky, ale i diváky a fanoušky.
Startuje se za úplné tmy na stadionu v Bedřichově, atmosféru doprovází jen světla ohňů a loučí.
Závodníci mají před sebou 17,5 km okruh (muži a veteráni jej jedou dvakrát) a na cestu si sami svítí
čelovými svítilnami.
Kategorie závodu:
děti do 14 let
ženy
hobby
muži do 39 let
veteráni od 40 do 49 let
veteráni od 50 let a výše

trasa: 200 až 800 m na stadionu
trasa: 1 kolo, celkem 17,5 km
trasa: 1 kolo, celkem 17,5 km
trasa: 2 kola, celkem 35 km
trasa: 2 kola, celkem 35 km
trasa: 2 kola, celkem 35 km

Trasa závodu:
okruh Bedřichov - Nová louka – Kristiánov - Bílé Buky – Hřebínek - Nová louka a zpět Bdřichov. Ženy
a Hobby jedou jedno kolo, mužské kategorie jedou tento okruh dvakrát.

K DISPOZICI JSOU POSLEDNÍ VOLNÁ STARTOVNÍ MÍSTA
Zájemci se mohou hlásit předem online na webových stránkách www.jnlm.cz. Stále jsou ještě
poslední volná startovní místa. Platba přes bankovní účet již není možná, a tak budou
závodníci muset zaplatit na místě, přihlášení předem však urychlí jejich prezentaci a výdej
startovního čísla. Hlavně si však přihláškou předem zajistí místo v závodě.

Další informace:
Přihlašování, měření času a vyhodnocení výsledků zajišťuje pořadatel 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 službu zajišťujeme ve
spolupráci s organizátory Jizerské Padesátky a poprvé ji závodníci mohli využít loni.
V prostoru startu a cíle budou opět k dispozici panely s historií závodu od prvního ročníku, který
se jel v roce 2008.

Foto: start hlavních kategorií při loňském ročníku
Hlavní body programu:
17:00 – 18:30
19:00
19:10
cca 20:45

prezentace na místě, ve stanu na stadionu
start dospělých kategorií na stadionu Bedřichov
start dětské kategorie
vyhlášení výsledků

I přes vánoční oblevu jsou tratě Jizerské magistrály ve velmi dobrém stavu a počasí start závodu
neohrozí.
Více informací na webových stránkách závodu www.jnlm.cz
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