
Propozice závodu
Kategorie:

Marathon (42,2 km)
• Běžci (marathon) – 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)

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 startují

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 cíle pro pěší turisty v 16:30 hodin

Startovné

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

• 300 Kč na osobu – běžci, cyklisté a koloběžci 
předem přihlášeni

• 50 Kč na osobu – pěší turisté

Startovné uhradí účastník při prezentaci nebo podle 
bližších pokynů pořadatele. Cyklisté složí vratnou zálohu 
200 Kč za startovní číslo a čip.

Odměna

• Každý účastník obdrží diplom a upomínku.
• Věcné ceny nejzdatnější, účastníkům v 

jednotlivých kategoriích. 

Přihlášky

Přihlásit k účasti v závodu je nutné nejpozději do 10.6. 
2023 nejlépe elektronicky na webu: 
www.crossmarathon.cz/prihlaska. V případě výpadku na 
email jiri.cerner@tomici.cz. Bližší info možné i na tel.: 
721 754 281.

Ochrana osobních údajů častníka je v souladu s 
požadavky zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. Účastník souhlasí s tím. Aby jím poskytnuté osobní
údaje byly uloženy do databáze účastníků Jirkovského 
crosmarathonu. 

Město Jirkov, Klub Krušnohorců a jirkovští tomíci 
Vás zvou

v sobotu 17. června 2023
na 21. ročník závodu

Jirkovský
Crossmarathon

http://www.crossmarathon.cz/prihlaska
mailto:jiri.cerner@tomici.cz

