
 

 

 

 IN-LINE MARATON U JABLONECKÉ PŘEHRADY 
 
 
 
Místo konání: Jablonec n/N, stezka u přehrady 
 
Termín: 1.9.2012, od 9.30 
 
Určení: Široká veřejnost – otevřené závody na in-line bruslích 
 
Startovné:  
50 Kč závodníci do 15 let / 150 Kč závodníci nad 15 let, 
poplatek bude vybírán při prezentaci v místě závodu 
 
Charakteristika akce: 
Jablonecký in-line maraton je tradiční sportovním vyžitím pro širokou veřejnost. Závod se 
koná pod záštitou Města Jablonec nad Nisou. Závod bude obohacen o zajímavý 
doprovodný program pro všechny příchozí. Cílem této akce je nabídnout veřejnosti další 
možnosti aktivního strávení volného času. 
 
Kategorie: 
6 – 9 let - dívky, chlapci /r.n. 2006 - 2003/ – 1 okruh - 1700 m 
10 – 14 let - dívky, chlapci /r.n. 2002 – 1998/ – 3 okruhy 5 100 m 
15 – 18 let - dívky, chlapci /r.n. 1997 – 1994/ – 12 okruhů – 20 400 m 
Dospělí - hlavní závod - muži, ženy – 12 okruhů - 20 400 m 
Veteráni(45+) - muži, ženy – /r.n. 1967 a méně/ - 12 okruhů - 20 400 m 
Kočárky – doprovod + kočárek – 2 okruhy – 3 400 km 
 
O zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození! Mladší 18ti let mohou startovat pouze 
se souhlasem zákonného zástupce / formulář bude připraven na prezentaci/. 
 
Povinná výbava:  
Helma povinná do 18 let, chrániče kolen a loktů (děti do 15let). 
 
Předpokládaný program: 
prezentace končí vždy 30 min před startem dané kategorie 
 
11:00 - start kategorie 6 - 9let (1 700 m)  
11:15 – start kategorie 10 - 14let (5 100 m) 
11:45 – start kategorie kočárky (3 400 m) 
12:00 - start kategorie 15 - 18let (20 400 m) 
14:00 - start  hlavního závodu - muži, ženy, veteráni (20 400 m) 
15:30 – dětský karneval 
16:30 - vyhlášení vítězů 
 
Občerstvení: 
Na trase závodu bude pro závodníky přichystána občerstvovací stanice. 
 
Pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a časového harmonogramu.  
 
 
 


