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ČEZ JIZERSKÁ 50
16.–18. ÚNORA 2018

7 289 závodníků! Nový účastnický rekord nejslavnějšího českého závodu v běhu na lyžích orámoval
51. ročník Jizerské 50, který znovu nabídl tisíce osobních příběhů od naprostých začátečníků po nádherné souboje profesionálů. Mimořádný zápis do kroniky
Jizerské 50 si pak připsal Vratislav Kuba, který
dokončil 40. Jizerskou 50 v řadě! Jednačtyřicátou
účast může přidat na 52. ročníku, který se uskuteční
8.–10. února 2019 a už otevřel své registrační brány.
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PROGRAM

Pátek 16. 2. 2018
• Mini JIzerská Pojišťovny VZP
dětský závod klasicky
• Volkswagen Bedřichovská 30 – 30 km volně
1. Toni Escher / Klára Moravcová
• Nyč sport sprint – 1,5 km soupaž
1. Daniel Máka / Šárka Zelenková
Sobota 17. 2. 2018
• Hervis Jizerská 25 – 25 km klasicky
1. Jiří Ročárek / Klára Moravcová
• ČT Jizerská 10 – 10 km klasicky
1. Matyáš Tecl / Tereza Hujerová
• Jizerská firemní RAUL – štafeta 4× 3 km
1. Tým Kama
Neděle 18. 2. 2018
• ČEZ Jizerská 50 – 50 km klasicky
1. Morten Eide Pedersen
1. Britta Johanssonová Norgrenová

ČEZ Jizerská 50, to je tradice, respekt a také dobrodružství, které
zažívají všichni účastníci této zimní
legendy od úplných začátečníků
až po naprosté profesionály.

Hlavního závodu ČEZ Jizerská 50
se účastnilo 4 551 běžkařů. Dalšími
závody 51. ročníku byly: Hervis Jizerská 25, ČT Jizerská 10, Volkswagen Bedřichovská 30 volně, Nyč
sport sprint, Mini Jizerská PojišťovPrvní ročník se konal v roce 1968. ny VZP, Jizerská firemní RAUL.
V počátcích se jednalo o oddílový
závod TJ Lokomotivy Liberec jako Od roku 1999 je ČEZ Jizerská 50
součást horolezecké přípravy. Dů- zařazena do světové ligy dálkových
ležitým bodem byl pro Jizerskou 50 běhů Worldloppet a závodu se
rok 1970, kdy se závodu zúčastni- účastní česká i světová špičky, ale
lo všech 14 členů Expedice Peru také známé osobnosti a tisíce ho1970, kteří zahynuli pod kamennou bíků. Součástí českého seriálu ČEZ
lavinou na Huascaránu 31. května Ski Tour je Jizerská od roku 2008.
téhož roku. Od té doby nese závod
přídomek Memoriál Expedice Peru O tři roky později se zařadila také
70. Vzpomínka na horolezce je od do série Visma Ski Classics. Start
té doby nedílnou součástí slav- i cíl se nachází na stadionu v Bedřinostního zahájení.
chově v Jizerských horách, kam se
mohou účastníci vydat kyvadlovou
Závod v sedmdesátých letech zís- autobusovou dopravou z Liberce
kával na popularitě a desátého a Jablonce. Registrace do všech
ročníku se v roce 1977 zúčastnilo závodů ročníku 2019 už jsou v pl6 974 závodníků. V roce 2018 se ném proudu. Pokud si chcete popodařilo stanovit nový rekord ČEZ řídit nejlevnější možné startovné,
Jizerské 50 – 7 289 závodníků! klikněte ZDE.

X
s

u

ZAJÍMAVOSTI

7 289 závodníků – nový účastnický rekord
Jizerské 50

o 694 přihlášených více než v roce 2017

V

6 závodů dospělých, 9 závodů dětí

n

30 národností na startu

A

Věkový průměr: 42 let

m

437 134 Kč vybráno na charitativní účely

A

5 hodin přímého přenosu v České televizi

u

51. ČEZ JIZERSKÁ 50

Start je na stadionu v Bedřichově. Odtud závodníci
jedou na Novou Louku, Kristiánov (tam je první občerstvovací stanice), přes Rozmezí, Knajpu, dále na
občerstvovací stanici Hraniční, další občerstvení na
Jizerce, přes stanici na Smědavě a zpátky na Knajpu.
Dále vede cesta ke Krásné Máří na Hřebínek, kde je
poslední občerstvovací stanice. Pak přes Bílou kuchyni, Olivetskou horu, Vládní a U Buku zpět na stadion
v Bedřichově.
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51. HERVIS JIZERSKÁ 25

Začátek závodu je podobný jako v případě ČEZ Jizerské 50. Závodníci vyrážejí směrem na Novou Louku
a Kristiánov, kde je stejně jako v hlavním závodě občerstvení na trati. Na rozdíl od 50kilometrového závodu však běžci nepokračují na Rozmezí, ale vydávají se
směrem na Bílé Buky a na Hřebínek, kde je další občerstvovací stanice. Odtud jedou přes Gregorův kříž
a Novou Louku zpět do cíle.
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18. VW BEDŘICHOVSKÁ 30

Bedřichovská 30 se liší od ostatních závodů tím, že
se jede volným stylem. Prvních zhruba 6 km závodu je
shodných s oběma závody, které se jedou klasickou
technikou. Z Kristiánova pokračují na Rozmezí a dále
se vydávají na Čihadla, kde zatáčejí na Tetřeví boudy.
Odtud závodníci pokračují na Hřebínek, kde je občerstvovací stanice, na Olivetskou horu a do cíle.
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3. ČT JIZERSKÁ 10

Závod pro rodiny s dětmi pod záštitou České televize
vede z Bedřichova a nabízí pohodový desetikilometrový okruh.

u

4. NYČ SPORT SPRINT

Chcete na chvíli opustit dálkové běhy a vyzkoušet si
sprint na 1,5 kilometru? Přihlaste se do pátečního závodu Nyč sport sprint, který prověří, jak jste na tom se
soupaží na 1,5 kilometru. 10 nejlepších závodníků si
navíc rozdělí prize money.
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24. MINI JIZERSKÁ PVZP

Součástí dětských závodů je i Pohár primátora pro liberecké školy. Škola z Liberce s nejvíce zúčastněnými
vyhraje poukaz na sportovní vybavení.

u

JIZERSKÁ FIREMNÍ RAUL

Jizerská firemní RAUL je výzva pro všechny, v nichž
dřímá týmový duch a touha po sportovních zážitcích.
Závodu se účastní osobnosti běžeckého lyžování, ale
i společenského života a také ti, pro které je Jizerská
firemní RAUL vůbec prvním závodem v kariéře. Je to
také skvělá příležitost stmelit svůj pracovní kolektiv
a poznat zástupce dalších firemních týmů.
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