
Město Jirkov a Klub Krušnohorců pořádají  
v sobotu 11. června 2022 
20. ročník tradičního závodu

KATEGORIE:
MARATON (42,2 km)

• BĚŽCI (maraton) – muži i ženy:  
18–39 let / 40–49 let / 50–59 let / 60–69 let / 70 a více let

• CYKLISTÉ – muži i ženy:  
18–35 let / 36–45 let / 46 a více let / mládež 16–17 let

• KOLOBĚŽCI – muži i ženy:  
18 a více let

• PĚŠÍ TURISTÉ – muži i ženy:  
bez věkového omezení (pouze 42,2 km)

PŮLMARATON (21,1 km)
• BĚŽCI (půlmaraton) – muži i ženy:  

18–39 let / 40–49 let / 50–59 let / 60 a více let

Pořadatel si vyhrazuje právo limitu předem nepřihlášených 
v kategorii cyklo. Účastníci startují na vlastní nebezpečí; 
dobrý zdravotní stav je nutným předpokladem 
(doporučujeme lékařskou prohlídku). Cyklistům bez 
cyklistické helmy nebude umožněna účast. Za škody 
způsobené účastníky akce pořadatel neodpovídá.

MÍSTO PREZENTACE A STARTU:
2. ZŠ Jirkov, sídliště Vinařická, Studentská ulice

ČASOVÝ POŘAD:
PREZENTACE:

• 7.00–7.30 hod. – pěší turisté s průběžným startem 
(vycházejí hned, co se prezentují)

• 7.15–8.30 hod. – běžci, cyklisté a koloběžci

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:
• 9.00 hod. – v místě startu

START:
• 7.00–7.30 hod. průběžný start turistů 
• 9.05 hod. – start cyklistů a koloběžců
• 9.10 hod. – start běžců

CÍL:
2. ZŠ Jirkov

• uzavírka cíle pro cyklisty ve 14.00 hodin
• uzavírka pro běžce a koloběžce v 15.00 hodin
• uzavírka pro pěší turisty v 16.30 hodin

STARTOVNÉ:
• 350 Kč na osobu – běžci, cyklisté a koloběžci 

předem nepřihlášení
• 250 Kč na osobu – běžci, cyklisté a koloběžci 

předem přihlášení
• 30 Kč na osobu – pěší turisté

Startovné uhradí účastníci při prezentaci nebo podle 
bližších pokynů pořadatele. Cyklisté složí vratnou 
zálohu 20 Kč za startovní číslo.

ODMĚNA:
• Každý účastník obdrží diplom a upomínku.
• Věcné ceny nejzdatnějším účastníkům 

v jednotlivých kategoriích.

PŘIHLÁŠKY:
Přihlásit se je nutno nejpozději do 5. června 2022 nejlépe 
elektronicky na adrese www.crossmarathon.cz/prihlaska. 
V případě výpadku se přihlaste na e-mail krus@ivosh.
net nebo dopisem na adresu Krušnohorec Jaromír Raisr, 
Mičurinova 317, 431 11  Jirkov. 

Do přihlášky uveďte: jméno a příjmení, datum narození, 
kategorii, klub nebo město, telefon či e-mail, požadavek 
na ubytování (tělocvična nebo svobodárna) z 10. na 
11. června 2022. Připojte datum a Váš podpis. Ochrana 
osobních údajů účastníka je v souladu s požadavky zákona 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (číslo v registru 
00024212). Účastník souhlasí s tím, aby jím poskytnuté 
osobní údaje byly uloženy do databáze účastníků 
Jirkovského crossmarathonu. Závod proběhne v souladu 
s aktuálním vládním nařízením v rámci COVID-19.

PROPOZICE ZÁVODU

MUDr. Lucie Karafiátová 
ortodontistka
Poliklinika Česká Lípa

SPONZOI A PARTNEŘI

WWW.CROSSMARATHON.CZ


