
  

 
 

 

 
 
 

• 8:30-9:45 prezentace 

• 10:00 hromadný start Černá hora SkyRace® (31 km) a SkyRun (12 km) 

• 11:10 předpokládaný doběh prvního závodníka na trase SkyRun 

• 13:00 předpokládaný doběh prvního závodníka na trase SkyRace® 

• 15:00 vyhlášení a tombola 

• 16:00 uzavření cíle 
 
 

 

• Janské Lázně, areál vleků „Formánek“ (https://mapy.cz/s/pagerafubo) 

• parkování na parkovišti u vleků (https://mapy.cz/s/ceduvutuna), v případě naplnění 
kapacity pak na centrálním parkovišti (https://mapy.cz/s/jutonupugo), obojí za 
poplatek 70 Kč / auto / den 

• parkování mimo oficiální parkoviště je v Janských Lázních zakázáno 

• v areálu bude připraveno zázemí pro závodníky: 
o start a cíl 
o úschovna zavazadel (ke startovnímu číslu dostanete i cedulku k připevnění na 

batoh/tašku) 
o stany pro převlékání 
o WC 
o teplé sprchy (automat na 20 Kč mince) 
o vyhlášení výsledků 
o občerstvení 

 
 

http://cernahora-skyrace.cz/
https://mapy.cz/s/pagerafubo
https://mapy.cz/s/ceduvutuna
https://mapy.cz/s/jutonupugo


 

• mobilní telefon (nabitý, plně funkční a s aktivní SIM kartou) 

• v případě pěkného počasí další povinná výbava není, důrazně však doporučujeme 
výbavu viz níže 

• v případě špatného počasí může pořadatel nařídit povinnou výbavu (bude oznámeno 
nejpozději jednu hodinu před startem): 

o větruodolná bunda 
o alu folie 

 
 

 

• min. 0,5l tekutiny (voda, ionťák atd.) 

• energie (gely, tyčinky atd.) 

• trekové hole 

• trailové boty 

• větruodolná bunda 

• alu folie 

• píšťalka 

• dlouhé kalhoty, čepice, šátek, rukavice a další teplé oblečení dle aktuálního počasí 
 
 

 
Díky partnerům závodu – Mizuno a LEKI Czech se můžete těšit na následující akce: 
 

• diagnostika chodidel zdarma 

• zapůjčení závodních trailových bot Hayate na závod zdarma 

• akční sleva 30% na boty a běžecké vybavení Mizuno 

• akční sleva 30% na běžecké hole LEKI (při závodě je doporučujeme) 
 
Díky partnerům závodu – Multipower a Speed8 obdržíte ve startovním balíčku: 
 

• ampule Speed8 

• ampule Multipower Magnezium 

• Multipower Multi Carbo Gel 
 
V cíli každý obdrží teplé jídlo po předložení stravenky (ta bude ve startovním balíčku). 
 
 

• prezentace (vyzvednutí startovního balíčku a čísla – v den závodu 8:30-9:45, při 
vyzvednutí nahlaste své jméno 

• svou přihlášku a platbu si zkontrolujte zde: https://irontime.cz/startovka1404/ 

https://irontime.cz/startovka1404/


• platbu za startovné kontrolujeme naposledy v pátek – pokud do té doby nepřijde, 
musíte přinést potvrzení o platbě, jinak bude poplatek vybrán na místě 

• dohlášky na místě jsou možné za 700,- Kč (SkyRace) resp. 550,- Kč (SkyRun), k 
dispozici bude omezený počet čísel 

• změna registrace na jinou osobu nebo změna trasy 
o je možná bezplatně do středy 20:00 před závodem 
o požadavky pište na e-mail: cernahora@pragueparkrace.cz 
o na místě bude možná změna jména za poplatek 50,- Kč, změna na kratší trasu 

je zdarma, na delší za poplatek 150,- Kč 
 
 

• délky cca 31 a 12 km 

• mapy tras najdete zde: http://cernahora-skyrace.cz/trasa/mapy/ 
o důrazně doporučujeme její nastudování, bohužel značení bývá na závodech 

poničeno 
o mapu trasy každý dostane ve startovním balíčku na voděodolném papíře, 

doporučujeme vzít s sebou 

• občerstvovací stanice (iontový nápoj, voda, ovoce, sůl): 
o SkyRace®: 7., 10., 20. a 26. km, cíl 
o SkyRun: 7. km, cíl 

• na trase jsou i přírodní vodní zdroje 

• trasy vedou většinou po lesních pěšinách, které jsou občas až nezřetelné, dále po 
sjezdovkách, kamenných chodnících a občas po širokých cestách, krátké úseky jsou 
po asfaltu 

• na obou trasách jsou technické seběhy 

• v případě mokra budou cesty místy podmáčené a kameny kluzké 

• trasy budou značeny plastovými fábory a směrovkami 

• časový limit závodu je 6 hodin 
 
 

 

• prezentace, start, cíl a vyhlášení výsledků 

• WC, teplé sprchy (automat na 20,- Kč mince) 

• pro převlékání a úschovu zavazadel využijte svá vozidla 

• případně můžete využít stany pro převlékání a úschovnu 
o u startovního čísla bude visačka k odtržení, kterou si připevníte gumičkou 

na své zavazadlo (gumičky budou k vyzvednutí v úschovně) 
o výdej zavazadla bude možný jen na základě předložení startovního čísla 

• pořadatel neručí za odložené věci a cennosti 

• prosíme, třiďte odpad! 
o (plasty / ostatní), plastové lahve sešlapávejte a objemnější odpad (sklo, 

krabice atd.) vyhoďte cestou domů do příslušných kontejnerů na tříděný 
odpad – děkujeme! 

o stejně tak oceníme recyklaci spínacích špendlíků (po závodě nám je můžete 
odevzdat pro použití na dalším závodě) 

mailto:cernahora@pragueparkrace.cz
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• vyhlašujeme první tři v každé kategorii na trase SkyRace 31 km a první tři muže a ženy 
v absolutním pořadí na SkyRun 12 km 

• vyhlášení obdrží věcné ceny od partnerů závodu, podmínkou je osobní účast 
na vyhlášení vítězů 

• pro účast v tombole je nutné odevzdat útržek ze startovního čísla do tašky u 
moderátora a být přítomen při losování se svým startovním číslem 

 
 

 

• na trase je po zimě mnoho popadaných stromů – snažili jsme se trasu pročistit, ale 
někde polomy zůstaly 

• závod se koná v Krkonošském národním parku – prosíme Vás o ohleduplnost ke 
krásné přírodě okolo a dodržování Návštěvního řádu 

• je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř 

• závodíme v duchu fair play 

• běh se psem či jiným zvířetem je zakázán 

• k odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích stanic nebo jej doneste do 
cíle 

• kompletní znění pravidel najdete zde: http://cernahora-skyrace.cz/info/pravidla/ 
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