
Jedlová 24 HRS 2021

Termín 02.10.2021
Prezentace od 11:30 hod. do 11:50 hod. parkoviště náměstí Jiřího, Jiřetín pod Jedlovou, 
Čas startu 12:00 hod.
Místo startu Kaple sv. Kříže na Křížové hoře

Cíl Jedlová hora u rozhledny 3.10.2021 ve 12:00 hod 
Registrace Ve formuláři na webu závodu  https://forms.gle/xC6yzHBsUjUF5n5S9

Na e-mailu: geokaja@gmail.com  do 30.09.2021 (formát: jméno, příjmení, ročník, město/klub)
Registrace v místě startu nebude možná! V průběhu dne je možná registrace na vrcholu Jedlové.

Startovné 100 Kč, pro příchozí během dne i pro start na místě. Děti - 50 Kč - hradí se na místě.

1) Popis trasy

24 hodin běhání na Jedlové kdy jde o co největší počet výstupů na vrchol.
Systém: Jsou stanoveny tři povinné výchozí body v úpatí hory které musíte před stoupáním na vrchol 
navštívit a naprosto pravidelně je střídat. Výchozí body budou zřetelně označené.
Příklad - výchozí bod 1 --> vrchol --> výchozí bod 2 --> vrchol --> výchozí bod 3 --> vrchol --> výchozí bod 1 --
> vrchol atd.
Pořadí výchozích bodů si určíte sami po prvních výstupech, pak už je neměnné. Cestu na vrchol i k 
výchozímu bodu si volíte libovolně.

2) Kontrola

Na startu obdržíte kartičku závodníka. Tuto při každém průchodu výchozím spodním bodem označíte 
kleštěmi do příslušného políčka. Kleště budou umístěny u všech spodních průchozích bodů. Na vrcholu 
ukážete kartičku rozhodčímu, ten jí zkontroluje a označí též kleštěmi. Pak rozhodčí zapíše váš průchod do 
listu závodníka.

3) Pravidla

Závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Mladší pouze v doprovodu dospělého.
Závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně a vpředu umístěné startovní číslo.
Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (bude 
zajištěna jen základní zdravotní péče). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníků během 
celé akce.
Závodník musí ke zdolání závodu použít pouze vlastní fyzické a psychické síly.
Závodnící se musí chovat ohleduplně k okolní přírodě, neodhazovat odpadky, neničit okolí.

4) Pravidla pro
startující ve 12:00 hod.

Na startu obdržíte startovní číslo, kartičku závodníka a na první tři "okruhy" vyrazíte s průvodcem. Ten vám 
ukáže všechny tři povinné spodní průchozí body, kdy s ním půjdete stejným stylem jak při samotném závodě 
(viz bod 1) popis trasy). Po překonání třetího vrcholu si sami určíte následující pořadí povinných spodních 
průchozích bodů, musíte jej pak ale dodržovat. Odvoz vašich věcí z náměstí na vrchol bude zajištěn.

5) Pravidla pro příchozí - 
startující průběžně (od 12:00 

2.10. do 12:00 3.10.)

Jako start vašeho snažení je brán jakýkoli z povinných spodních průchozích bodů. Na vrcholu Jedlové 
oznámíte rozhodčímu, že jste nově příchozí a on vám vystaví listinu závodníka, předá startovní číslo a 
kartičku na označení průchodů. Zároveň zapíše váš první výstup do listiny a kartičku označí kleštěmi. Nadále 
postupujete dle bodu 4) - pravidelné střídání povinných spodních průchozích bodů.

6) Povinné spodní průchozí 
body

1. rozestí "pod krpálem" odbočka k němu bude označena
2. rozcestník "U Ranče" - z vrcholu Jedlové po červené turistické "asfaltce"
3. rozcestník "Jedlová - sjezdovka" - z vrcholu Jedlové 300 m po červené turistické  značce k rozcestníku pod 
vrcholem, tam doprava po štěrkové cestě 700 m a po sjezdovce dolů k rozcestníku.
https://mapy.cz/s/hebekenecu

7) Občerstvení

Na vrcholu hory bude otevřena po celou dobu závodu restaurace s možností zakoupení občerstvení (pivo, 
limo, káva). Přes den (10 - 19 hod) i s teplou kuchyní. Pořadatel zajistí základní občerstvení na vrchol (voda, 
cola, ovoce, sůl, sušenky, suchý salám, oříšky). Závodník si může odložit své občerstvení na vyhrazené a 
hlídané místo.

8) Vítězové
První tři muži a první tři ženy, jež budou mít ve stanoveném čase 24 hodin největší počet dosažených výstupů 
na vrchol Jedlové, obdrží drobné ceny.

9) Charita
Za každý jednotlivý dosažený výstup všech závodníků bude odloženo do kasičky 5 Kč
Vybraná částka pak bude věnována oranizaci RWTTC jejímž cílem je umožnit aktivnější život 
handicapovaným dětem a jejich rodinám. https://www.rwttc.cz/

10) Úschovna věcí/ohřívárna V restauraci na vrcholu se bude přes noc možnost schovat před nepřízní počasí.
11) Vyhlášení vítězů Bezprostředně po ukončení závodu.

kontakt: Karel Valenta
tel.č.:602171409

geokaja@gmail.com
https://karlosdj2.wixsite.com/akce-bk-varnsdorf


