Informace k Horskému maratónu v Novohradských
horách
Prezentace:
Sobota 9.4. 2022: Pouze pro trať Novohradský Ultra trail od 18,00 hod. - 20,00
hod. !!
Hojná Voda, souřadnice 48.7320925N, 14.7244244E, viz plánek, na místo je možné
dojet autem.
Neděle 10.4. 2022: Hojná Voda – U Lípy, viz mapka
Od 5,50 – 6,15 hod. pro Novohradský Ultra trail.
Od 8,45 - 10,20 hod. pro Classic
Od 10,25 – 11,55 hod. pro Zážitek
pozor – autobus bude odjíždět v 10:25 hod. na start Classic a v 12:00 hod. na
start Zážitek z parkoviště na Hojné Vodě – U Lípy, viz mapka. Prezentace bude
probíhat pouze na Hojné Vodě, proto není možné se přihlásit a prezentovat
v místě startů v Benešově nad Černou a v Trhových Svinech.

Cena startovného – Zážitek

při prezentaci

200,-

Cena startovného – Classic:

při prezentaci

300,-

Cena startovného – Novohradský ultra trail:

při prezentaci

400,-

Prosíme všechny závodníky, aby akceptovali specifikum našeho závodu. Závod
se koná v nejzachovalejší přírodě Evropy a přejeme si, aby v této podobě co
nejdéle vydržela. Vlastní občerstvení si nese závodník sám, nebo může využít
předání doprovodem pouze u občerstvovací stanice na náměstí v Benešově nad
Černou. V průběhu závodu nesmí závodník přijmout jakoukoliv pomoc a to se
týká i občerstvení, jinak hrozí diskvalifikace. Toto se také týká i všech odpadků,
které závodník vyprodukuje při závodě, ty může buď odložit na každé
občerstvovací stanici, nebo donést do cíle.

Parkoviště , shromaždiště, WC
Viz mapka, prosím využívejte k parkování pouze vyhrazená parkoviště. Na
shromaždišti bude připraven stan pro převlékání a úschovu zavazadel. Menší
občerstvení, pivo a klobásky.

Start: neděle 10. 4. 2022
Novohradský ultra trail:
V 6,30 hod. Hojná Voda – U Lípy, časový limit 11 hodin, rozprava pro závodníky
v 6,20 hod. na startu
Classic:
v 11,00 hod. náměstí Trhové Sviny, časový limit 7 hodin, autobus bude odjíždět
z Hojné Vody v 10,25 hod., viz mapka
Zážitek:
V 12,30 hod. náměstí Benešov nad Černou, časový limit 4 hodiny, autobus bude
odjíždět z Hojné Vody v 12,00 hod., viz mapka

Cíl:
Pro všechny kategorie Hojná Voda u Lípy.
Vyhlášení výsledků:
Cca v 16,00 hodin v cíli.

Tratě:
Zážitek: 11,6 km, 588 m př.
Classic: 29,4 km, 1184 m př.
Novohradský ultra trail: 63 km, 1825 m. př.

Kategorie:
Muži, Ženy, Canicross
Muži, Ženy, štafety
Muži, Ženy

Předávka štafet bude probíhat u občerstvení v Benešově nad Černou předáním
čísla mezi závodníky a nahlášení pořadatelům předávku. Zpět do cíle si závodníci
řeší odvoz samostatně.
Trať je celá značena pomocí červených šipek na cestách, turistického značení na
stromech, červených pásků a červených cedulek. Pořadatelé doporučují stáhnutí
do mobilních telefonů nebo GPS přístrojů tratě pomocí aplikace Mapy.cz.

Občerstvení:
Podrobný seznam občerstvení

Partneři Horského maratónu

Mediální partneři Horského maratónu

