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PROGRAM/PROGRAMME

VÁŽENÍ ZÁVODNÍCI, VZHLEDEM K NEDOSTATKU SNĚHU JSME BYLI NUCENI ZÁVOD 
ZMĚNIT, POJEDE SE NA ZKRÁCENÝCH OKRUZÍCH SE STARTY DLE TABULKY.

DEAR RACERS, DUE TO A LACK OF SNOW WE WERE FORCED TO ALTER THE RACE.  
IT WILL BE RUN ON SHORTEN LAPS WITH STARTS AS SHOWN IN THE TABLE.

PÁTEK 7. 2. 2020 / FRIDAY, February 7, 2020

8.00 Mini Jizerská Pojišťovny VZP / Children’s race

11.00 Volkswagen Bedřichovská 30 – 1. blok (1–325), 3 okruhy klasicky / 1st block, 3 laps classic style

13.00 Volkswagen Bedřichovská 30 – 2. blok (326–690), 3 okruhy klasicky / 2nd block, 3 laps classic style

16.30 Benzina Sprint – kvalifikace / qualification

17.00 Benzina Sprint – finále ženy / Women

17.10 Benzina Sprint – finále muži / Men

17.45 ČEZ Jizerská 50 – 1. blok, 4 okruhy klasicky / 1st block, 4 laps classic style

18.00 Slavnostní zahájení – ohňostroj / Opening ceremony – fireworks

19.00 Výstupy roku Českého horolezeckého svazu (Bedřichov)

19.30 ČEZ Jizerská 50 – 2. blok, 4 okruhy klasicky / 2nd block, 4 laps classic style

21.15 ČEZ Jizerská 50 – 3. blok, 4 okruhy klasicky / 3rd block, 4 laps classic style

SOBOTA 8. 2. 2020 / SATURDAY, February 8, 2020

8.00 Hervis Jizerská 25 – 1. blok (1–400), 3 okruhy klasicky / 1st block, 3 laps classic style

9.15 Hervis Jizerská 25 – 2. blok (401–800) 3 okruhy klasicky / 2nd block, 3 laps classic style

10.30 Hervis Jizerská 25 – 3. blok (801–1260) 3 okruhy klasicky / 3rd block, 3 laps classic style

12.00 ČT Jizerská 10 – 1. blok (2001–2400), 1 okruh klasicky / 1st block, 1 laps classic style

13.00 ČT Jizerská 10 – 2. blok (2401–2950), 1 okruh klasicky / 2nd block, 1 laps classic style

14.30 Jizerská firemní RAUL – štafeta / Company relay race

16.30 ČEZ Jizerská 50 – 4. blok, 4 okruhy klasicky / 4th block, 4 laps classic style

17.00 Mše – kostel sv. Antonína, Bedřichov / Mass – Church of Saint Anthony, Bedřichov

18.00 ČEZ Energy fest – Portless (Liberec) / Concert

18.15 ČEZ Jizerská 50 – 5. blok, 4 okruhy klasicky / 5th block, 4 laps classic style

19.00 ČEZ Energy fest – Divokej Bill (Liberec) / Concert

20.00 ČEZ Jizerská 50 – 6. blok, 4 okruhy klasicky / 6th block, 4 laps classic style

21.45 ČEZ Jizerská 50 – 7. blok, 4 okruhy klasicky / 7th block, 4 laps classic style

NEDĚLE 9. 2. 2020 / SUNDAY, February 9, 2020

9.00 ČEZ Jizerská 50 – Elite, 15 okruhů klasicky / 15 laps classic style

12.00 ČEZ Jizerská 50 – pouze 1. vlna, 4 okruhy klasicky / only 1st wave, 4 laps classic style

13.15 ČEZ Jizerská 50 – 8. blok, 4 okruhy klasicky / 8th block, 4 laps classic style

14.45 ČEZ Jizerská 50 – 9. blok, 4 okruhy klasicky / 9th block, 4 laps classic style

16.15 ČEZ Jizerská 50 – 10. blok, 4 okruhy klasicky / 10th block, 4 laps classic style
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•  DOPRAVA ZÁVODNÍKŮ A DIVÁKŮ
PÁTEK – Bedřichov není uzavřen
Autobusy LIBEREC  
od budovy TJ Lokomotiva, Jablonecká 21, Liberec 
7.00 Liberec–Bedřichov 
11.30 Bedřichov–Liberec

kyvadlová doprava:
od budovy TJ Lokomotiva, Jablonecká 21, Liberec 
17.00–20.30 Liberec–Bedřichov
20.00–24.00 Bedřichov–Liberec

Autobusy JABLONEC NAD NISOU – LINKA 101  
zastávka Pražská u zimního stadionu, Jablonec n. N.  
(v uvedeném čase jede linka 101 každých 30 minut):
17.11–20.41 Jablonec nad Nisou–Bedřichov
19.41–23.41 Bedřichov–Jablonec nad Nisou

SOBOTA – Bedřichov je uzavřen od 6.00 do 10.00 hod
Autobusy LIBEREC – kyvadlová doprava:
od budovy TJ Lokomotiva, Jablonecká 21, Liberec 
6.00–21.15 Liberec–Bedřichov
9.30–24.00 Bedřichov–Liberec

Autobusy JABLONEC NAD NISOU – LINKA 101  
zastávka Pražská u zimního stadionu, Jablonec n. N.  
(v uvedeném čase jede linka 101 každých 30 minut):
6.11–21.11 Jablonec nad Nisou–Bedřichov
9.11–23.41 Bedřichov–Jablonec nad Nisou

NEDĚLE – Bedřichov je uzavřen od 6.00 do 10.00 hod
Autobusy LIBEREC – kyvadlová doprava:
od budovy TJ Lokomotiva, Jablonecká 21, Liberec 
6. 00–15.45 Liberec–Bedřichov
13.30–19.00 Bedřichov–Liberec

Autobusy JABLONEC NAD NISOU – LINKA 101  
zastávka Pražská u zimního stadionu, Jablonec n. N.  
(v uvedeném čase jede linka 101 každých 30 minut):
6.11–15.41 Jablonec nad Nisou–Bedřichov
13.41–23.41 Bedřichov–Jablonec nad Nisou

PARKOVIŠTĚ (sobota, neděle)
Vjezd na parkoviště povolen pouze s parkovací kartou, 
která musí být umístěna za sklem automobilu. 

• OBLEČENÍ ZÁVODNÍKŮ
Společně se startovním číslem obdrží každý závodník 
pytel na oblečení označený číslem  (zkontrolujte, zda 
číslo na pytli souhlasí s vaším startovním číslem). Pytel 
s oblečením řádně zavažte přiloženým provazem. Pytel 
nesmí být těžší než 3 kg. Označené pytle odneste do 
úschovny oblečení. Po dojetí a opuštění cílového pro-
storu bude závodníkovi pytel předán na základě před-
loženého startovního čísla. Vyzvednutí věcí z úschovny 
ve vlastním zájmu neodkládejte. Uschovani oblečeni je 
zajištěno po dobu, kdy je zavodnik na trati. Po vyzved-
nuti oblečeni již nelze pytel vratit zpět do uschovny! 
Uschovna tak neslouži k opakovanemu uloženi pytle, 
ani k uloženi lyží. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za 
ztrátu věcí.

• ORGANIZACE STARTU
Jak se pojedou jednotlivé víkendové závody?

ČEZ Jizerská 50
Závodníky čekají 4 okruhy, na které budou vyrážet  
ve startovních blocích s maximálně 400 závodníky. Pro 
každý startovní blok bude vyhrazen přesný čas startu.  
U bloků startujících po 15. hodině je povinná čelovka. 
Časy startů jsou uvedeny v tabulce a je nutné si rezervo-
vat čas online. Závodníci zařazení do 1. startovní vlny od-
startují v 12.00. Závod elitní vlny, který je součástí seriálu 
VISMA Ski Classics, se uskuteční 15 okruzích, odstartuje 
v neděli v 9.00. 

Hervis Jizerská 25
Závod se uskuteční dle plánu v sobotu. Závodníci budou 
rozděleni do 3 bloků dle startovních čísel. Čísla 1–400 
startují v 8.00, čísla 401–800 v 9.15 a čísla 801 a vyšší  
v 10.30 Pojede se na třech okruzích.

ČT Jizerská 10
Pojede se v sobotu, závodníci budou rozděleni do 2 bloků 
dle startovních čísel. Čísla 2001–2400 startují ve 12.00, 
startovní čísla 2401 a vyšší ve 13 hodin.

Volkswagen Bedřichovská 30 (KLASICKY)
Závod se uskuteční v pátek, závodníci budou rozděle-
ni do 2 bloků dle startovních čísel. Čísla 1–325 startují  
v 11.00, startovní čísla 326 a vyšší ve 13 hodin, ale pojede 
se KLASICKÝM stylem na 3 okruhy.

Mini Jizerská Pojišťovny VZP
Čas startu je posunut na pátek od 8.00 a trasy budou 
upraveny podle aktuálních podmínek.

Benzina Sprint
Závod se uskuteční beze změny.

Jizerská firemní RAUL
Závod se uskuteční na trati, jejíž podoba bude upřesně-
na později. Pozor: pojede se KLASICKÝM stylem. Start  
v sobotu v 14.30.

• OBČERSTVOVACÍ STANICE
Na trase bude občerstvovací stanice s produkty Enervit.

• WORLDLOPPET
Držitelé WL pasů si mohou nechat potvrdit svoji účast 
do svých WL pasů v prostoru cíle podle nového časového 
harmonogramu.

• OTEVÍRACÍ DOBA ZÁZEMÍ NA STADIONU
Otevírací doba bude upravena dle nového časového 
harmonogramu.

• HORSKÁ SLUŽBA
Stanoviště Horské služby se nachází v blízkosti stadionu. 
V případě úrazu volejte +420 483 380 073 nebo linku tís-
ňového volání 112.

•  TRANSPORTATION OF RACERS AND SPECTATORS 
FRIDAY – Bedřichov is not closed to traffic. 
Buses LIBEREC  
bus stop only from TJ Lokomotiva building,  
Jablonecká street 21, Liberec 
7.00 Liberec–Bedřichov 
11.30 Bedřichov–Liberec

shuttle buses:
bus stop only from TJ Lokomotiva building,  
Jablonecká street 21, Liberec
17.00–20.30 Liberec–Bedřichov
20.00–24.00 Bedřichov–Liberec

Buses JABLONEC NAD NISOU – BUS No. 101  
stop Pražská at the winter stadium, Jablonec n. N.  
(shuttle every 30 minutes):
17.11–20.41 Jablonec nad Nisou–Bedřichov
19.41–23.41 Bedřichov–Jablonec nad Nisou

SATURDAY – Bedřichov is closed to traffic  
from 6.00 a.m. to 10.00 a.m.
Buses LIBEREC – shuttle buses:
bus stop only from TJ Lokomotiva building,  
Jablonecká street 21, Liberec
6.00–21.15 Liberec–Bedřichov
9.30–24.00 Bedřichov–Liberec

Buses JABLONEC NAD NISOU – BUS No. 101  
stop Pražská at the winter stadium, Jablonec n. N.  
(shuttle every 30 minutes):
6.11–21.11 Jablonec nad Nisou–Bedřichov
9.11–23.41 Bedřichov–Jablonec nad Nisou

SUNDAY – Bedřichov is closed to traffic  
from 6.00 a.m. to 10.00 a.m.
Buses LIBEREC – shuttle buses:
bus stop only from TJ Lokomotiva building,  
Jablonecká street 21, Liberec
6. 00–15.45 Liberec–Bedřichov
13.30–19.00 Bedřichov–Liberec

Buses JABLONEC NAD NISOU – BUS No. 101  
stop Pražská at the winter stadium, Jablonec n. N.  
(shuttle every 30 minutes):
6.11–15.41 Jablonec nad Nisou–Bedřichov
13.41–23.41 Bedřichov–Jablonec nad Nisou

PARKING AREA (Saturday, Sunday)
Entry to the parking area is permitted only with a parking 
card, which must be placed behind the windscreen. 

• RACERS CLOTHING
Each racer receives a numbered bag for clothes to-
gether with the number (check that the number on the 
bag matches with your start number). Close the bag for 
clothes tightly with the attached string. The bag must not 
be heavier than 3 kg. Leave your numbered bag in the 
designated area at the start. After crossing the finish line 
and leaving the finish area, this bag will be returned to the 
racer upon presentation of his/her starting number. The 
organizer accepts no responsibility for lost items.

• ORGANIZING OF THE START
50 km
The race will be run in four laps, the racers will start in 
four groups of max 400 participants. Each group will 
have its exact start time and the track reserved. The 
participants starting after 3.00 p.m. must be equipped 
with headlamps. The elite wave race, which is part of 
the VISMA Ski Classics series will consist of six laps and 
will be flagged off according to schedule on Sunday at  
9.00 a.m. The racer included in the 1st starting wave will 
start off at 12.00 a.m.

25 km
The race will take place according to the schedule on 
Saturday, and racers will be divided into 3 blocks by 
starting numbers. Numbers 1–400 will start at 8.00 a.m., 
numbers 401–800 at 9.15 a.m. and numbers 801 and 
higher at 10.30 a.m. The race will be 3 laps long. 

10 km
This two-lap race will be started off on Saturday. Racers 
will be divided into 2 blocks. Numbers 2001–2400 start at 
12.00 a.m. and numbers 2401 and higher start at 1.00 p.m.

30 km
The race will start on Friday at 11.00 p.m. with the first 
wave (numbers 1–325), higher numbers start at 1.00 p.m. 
The race will be in CLASSIC STYLE and in length of 3 laps.

Kids race
This race will be run without any alterations. The start 
time is moved to 8.00 a.m. and tracks will be adjusted to 
the current conditions.

Benzina Sprint
This race will be run without any alterations.

The Raul Jizerská Company Relay Race
The layout of the track for this race will be specified later. It 
will be a classic style with the start of the race at 2:30 p.m.

• REFRESHMENT STATIONS
Refreshment stations will offer Evervit products on the track.

• WORLDLOPPET
WL Passport holders can have their participation in the 
race confirmed in their WL passports in Bedřichov in the 
finish area according to the updated race schedule.

• OPENING HOURS OF THE STADIUM
Opening hours of the stadium according to the new race 
schedule.

• MOUNTAIN RESCUE SERVICE
Each skier participates in the race at his/her own risk. 
The organizer accepts no responsibility for injuries re-
quiring treatment that occur during the race. The Moun-
tain Rescue Service station is located at the stadium 
(see map). In case of injury, call +420 483 380 073 or 112.
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