JUNIORSKÝ MARATON 2019
Juniorský maraton je největší běžeckou akcí pro střední školy v České republice. Běží se formou
štafety desetičlenných družstev složených ze středoškolských studentů, kteří společně zdolávají
trať klasického maratonu, tedy 42,195 km.
V roce 2018 se semifinálových kol zúčastnilo rekorních 263 týmů, tedy 2 630 studentů. Akci provází
mediální kampaň, jejímž cílem je podporovat kladný vztah mládeže ke sportu, zdravý životní styl,
týmového ducha a preventivně působit proti užívání návykových látek. Více informací
na www.runczech.com/jmc.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
 23. ročník největšího štafetového závodu na maratonské trati pro desetičlenná družstva
studentů středních škol
 Celorepublikový projekt:
o Semifinálová kola – ve všech krajských městech ČR
o Finále – v rámci Volkswagen Maratonu Praha
 Registrace i účast zdarma
o Přihlaste vaše týmy na www.runczech.com/jmc
 Každý účastník obdrží tričko s originálním motivem a bude mu zajištěn pitný režim

TERMÍNY KRAJSKÝCH SEMIFINÁLE 2019
1.4. Pardubice (Park Na Špici)
2.4. České Budějovice (Sokolský ostrov)
9.4. Plzeň (Smetanovy sady a Kopeckého sady)
10.4. Jihlava (Sportovně relaxační centrum Český mlýn)
11.4. Karlovy Vary (Smetanovy sady)
12.4. Liberec (Lidové sady ZOO a Sady Petra Bezruče)
15.4. Praha + Středočeský kraj (park Stromovka)
16.4. Ústí nad Labem (ul. Kostelní)
17.4. Hradec Králové (Masarykovo náměstí)
23.4. Brno (Park Lužánky)
24.4. Zlín (Náměstí Míru)
25.4. Olomouc (Čechovy sady)
26.4. Ostrava (Masarykovo náměstí)
5.5. FINÁLE v rámci Volkswagen Maratonu Praha
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NOVINKY V ROCE 2019





Speciální odměna pro učitele, kteří přihlásí 2 a více týmů
Nová trasa v Olomouci, Liberci a Českých Budějovicích
Originální motiv Juniorského maratonu
Speciální odměna pro nejrychlejšího běžce ze semifinálových kol

SOUČÁST JUNIORSKÉHO MARATONU
 Učitelská štafeta
 Věrnostní program pro učitelé – odměna za vaše aktivity
 Informační linka Juniorského maratonu – místo pro vaše dotazy
o Tel.: 233 015 030 nebo 233 015 032
o Pracovní dny od 9:00 – 17:30
 Účást zahraničních škol v semifinálových kolech

ZAJÍMAVOSTI










Přes 31 000 studentů naběhalo 131 700 kilometrů v semifinálových kolech od roku 1997
V roce 2018 se Juniorského maratonu zúčastnilo rekordních 263 týmů
83 učitelů v 16 štafetách
14 730 oslovených studentů se zúčastnilo semifinálových a kvalifikačních kol v roce 2018
12 306 naběhaných kilometrů v roce 2018
940 studentů z Prahy a Středočeského kraje se zúčastnilo semifinále v Praze
13 záštit od krajů, 14 záštit od měst a záštity MZ, MŠMT, ČAS
2:30:57 – čas vítězného družstva ve finále (Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno)
Studenti, kteří se probojují do finále v rámci Volkswagen Maratonu Praha, startují z první
řady společně s elitními atlety v přímém TV přenosu za potlesku tisíců diváků
 Finalisté Juniorského maratonu mají pokryté cestovní náklady a zajištěné ubytovaní zdarma
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