
JeLyMan 2013

Jesenický lyžařský maratón ~ 22. ročník ~ 24. února 2013

Pořadatel: SK Severka Šumperk – klub orientačního běhu ve spolupráci s horským hotelem 
Paprsek

Místo: horský hotel Paprsek (6 km S od Starého Města pod Sněžníkem, 
GPS: 50°12'35.622"N, 16°59'25.389"E)

Datum: neděle 24. února 2013

Kategorie a disciplíny:

Muži 40 km M1 – do 40 let (nar. 1973–1994)
 M2 – do 50 let (nar. 1963–1972)
 M3 – do 60 let (nar. 1953–1962)

M4 – nad 60 let (nar. 1952 a starší)
Ženy 20 km Ž1 – do 40 let (nar. 1973–1994)

 Ž2 – do 50 let (nar. 1963–1972)
 Ž3 – nad 50 let (nar. 1962 a starší)

Muži 20 km V1 – do 40 let (nar. 1973–1994)
 V2 – do 50 let (nar. 1963–1972)
 V3 – do 60 let (nar. 1953–1962)
 V4 – nad 60 let (nar. 1952 a starší)

Dorostenci – 20 km DM – do 18 let (nar. 1995–1998) 
  Dorostenky – 20 km DŽ – do 18 let (nar. 1995–1998) 

Žáci (2–4 km) do 14 let, vložený závod 1999 a mladší
Žákyně (2–4 km) do 14 let, vložený závod 1999 a mladší

Přihlášky: On-line pomocí přihláškového formuláře na internetové stránce závodu nebo 
emailem na adresu jelyman@ssu.cz, v den závodu u prezentace.

Startovné: trať startovné (přihlášky předem / u prezentace)

40 km 150 / 200,- Kč

20 km 100 / 150,- Kč

žákovské tratě zdarma

Prezentace: Neděle 24. 2. : 9.00–10.30 hod v místě závodu na Paprsku.

Start: start je hromadný, ve dvou vlnách:
11:00 – 40 km (kategorie M1, M2, M3 a M4)
11:10 – 20 km (kategorie V1, V2, V3, V4, Ž1, Ž2, Ž3, DM a DŽ), žáci 

Tratě: Tratě budou upraveny pro klasický způsob běhu vyříznutím dvou stop. Na trati 
budou rozmístěny průjezdní kontroly a kontroly stylu. Použití volné techniky je 
důvodem k diskvalifikaci. 

Elektronické 
měření času:

Elektronické měření času bude zajištěnou firmou Timechip.

http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@ax=138942464@ay=136440832@at=chata%20Paprsek@ad=JeLyMan%202011@x=138914816@y=136387072@z=11
http://www.timechip.cz/
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Občerstvení: Na občerstvovacích stanicích bude podáván čaj, iontový nápoj, ovoce, čokoláda, 
trvanlivé pečivo, apod. Občerstvení bude zajištěno i v cíli – polévka, pečivo.

Odstoupení ze 
závodu:

Odstoupení ze závodu je povinen závodník oznámit v cíli. 

Vyhlášení 
vítězů:

Vyhlášení vítězů proběhne cca. ve 14:00 hod. Závodníci na prvních třech místech 
obdrží diplomy a věcné ceny.

Výsledky: Neoficiální výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Oficiální 
výsledky budou zveřejněny na webu závodu. Tištěné výsledky budou na vyžádání 
zaslány poštou za poplatek 30,- Kč. 

Doprava: Není pořadatelem zajišťována. 

Parkování: K parkování využijte místa ve Velkém Vrbně a u odbočky k lomu. Žádáme 
závodníky aby neblokovali parkoviště pod sjezdovkou.

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Informace o ubytování podá např. T  uristické informační   
centrum Staré Město pod Sněžníkem 

Odvolání 
závodu:

Při nepříznivých sněhových podmínkách bude závod odvolán nejpozději do 22. 2. 
2013 13:00 h pomocí internetových stránek http://jelyman.ssu.cz. 

Různé: Všichni závodníci, diváci a činovníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. 

Informace: http://jelyman.ssu.cz,
Václav Král (ředitel závodu) – 603 545 642 

Partneři a sponzoři závodu
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http://www.staremesto.info/cz/indexcz.html
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http://www.staremesto.info/cz/indexcz.html

