JIZERKY RUN RACE 2017
Propozice

DATUM
neděle 1. října 2017
START
start v 11:00 hodin (hromadný pro všechny kategorie)
MÍSTO A PREZENTACE
Rozhledna Slovanka, okr. Jablonec nad Nisou
Mapa: https://mapy.cz/s/1mWMu
GPS: 50°46'21.158"N, 15°11'49.369"E
PROGRAM
8:30-9:30 – prezentace na dětský závod
9:00-10:30 – prezentace na hlavní a doplňkový závod
10:00 – start dětského závodu
11:00 – start závodu
14:00 – vyhlášení vítězů, tombola
REGISTRACE
Registrace bude spuštěna 20. března 2017 na stránkách www.jizerkyrunrace.cz
V ceně startovného je:


1x občerstvení na trati 10 km, 2x občerstvení na trati 18 km



občerstvení v cíli



elektronické měření času čipem



zdravotní zabezpečení závodu



možnost úschovy věcí



pořadatelskou službu
Každý závodník obdrží při prezentaci běžecký balíček, který obsahuje:



startovní číslo



hodnotný malý batůžek vhodný na přenos věcí na běhání s logem JIZERKY RUN
RACE



poukaz na občerstvení v cíli



dárky od partnerů závodu



poukaz k úschově věcí
KAPACITA ZÁVODU
Omezena na 500 účastníků
STARTOVNÉ
Přihlášky do 30. června 2017
Hlavní závod (18 km) 290,- Kč
Doplňkový závod (10 km) 250,- Kč
Dětský závod (do 1 km) 0,- Kč
Přihlášky od 1. července 2017
Hlavní závod (18 km) 360,- Kč
Doplňkový závod (10 km) 300,- Kč
Dětský závod (do 1 km) 0,- Kč
Přihlášky v den závodu
Hlavní závod (18 km) 450,- Kč
Doplňkový závod (10 km) 370,- Kč
Dětský závod (do 1 km) 0,- Kč
Startovné je nevratné, pořadatel umožňuje pouze přepis registrace na jiného
účastníka, nejpozději však do 15. 9. 2017. Přepis je možný pouze jednou.

Startovné se uhrazuje na účet uvedený v potvrzovacím e-mailu po přihlášení.
Přihlášky za nejlevnější startovné (do 30. června) je nutné uhradit nejpozději do
10. července 2017, jinak závodník je odhlášen. Platba za přihlášku po tomto
termínu je nutná splatit nejdéle 14 dní po přihlášce.
DOPROVODNÝ PROGRAM


FotoHra den



malý závod v orientačním běhu



tombola
TRASA



Hlavní závod na 18 km, doplňkový závod na 10 km



Trať vede především po nezpevněných cestách a pěšinách, po asfaltových
silničkách jen výjimečně



Značení trasy bude zajištěno několika způsoby: šipky, fáborky, vytyčený koridor,
na některých křižovatkách budou pořadatelé



Více v sekci Trasa
DOPORUČENÁ OBUV
terénní
ČASOVÝ LIMIT
trať 10 km - 2 hod
trať 18 km - 3 hod
UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje ubytování přímo na chatě Slovanka ze soboty 30.9. na neděli
1.10.:



150,- Kč/os. chatka (celkem pro 4)



270,- Kč/os. lůžko na chatě Slovanka
Možnost objednat i polopenzi (lehká strava pro běžce). Objednávky a bližší
informace na e-mailu info@jizerkyrunrace.cz
KATEGORIE
muži
M20 – muži do 21 let včetně

M30 – muži 22-33 let
M40 – muži 34-49 let
M50 – muži nad 50 let včetně
ženy
Z20 – ženy do 21 let včetně
Z30 – ženy 22-33 let
Z40 – ženy 34-49 let
Z50 – ženy nad 50 let včetně
POŘADATEL
Jan Picek (IČ: 01604091) a TJ Tatran Jablonec, z.s. (IČ: 16389131)
e-mail: info@jizerkyrunrace.cz, mobil: 608324456

Více informací na www.jizerkyrunrace.cz

