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. Závodníky opět prověří Lysá hora 
Region - Malebné Beskydy opět 
po roce ožijí jedním z nejnároč
nějších zímních závodů v české 
republice. V sobotu23. ledna totiž 
v 11 hodin odstartuje z Ostravice 
eXtrémní závod - Adidas 24 ho
din na Lysé hoře. Ten i letos má 
stát u otevřeného zímního mis
trovství české republiky v hor
ském maratonu jednotlivců. Vy
psán byl také jako extrémní hor
ská štafeta dvojic. 

Cílem závodu je absolvovat bě
hem 24 hodin co nejvíce výstupů 
na nejvyšší vrchol Beskyd - Ly
sou horu. Okruh je dlouhý 12 km 
s převýšením 800 výškových me
trů. Závod je určen nejen pro 
špičkové sportovce a extrémisty, 
ale hlavně pro širokou turistic
kou veřejnost. 

O závod je každým rokem větší 
zájem. Registrace do letošního již 
5. ročníku závodu byla obsazena
během dvaceti minut. Přihlásilo
se do něj 1033 závodníků, což je
o třiašedesát více než v loňském
roce. Závodu se také ve stále vět
ší miře účastní ženy. Loni se jich

LETOŠNÍHO eXtrémniho závodu - Adidas 24 hodin na Lysé hoře se zú
častní vřcejak tisícovka startujících. Foto: archiv LH24.cz. 

přihlásilo 178, letos by se j ich mě
lo na start postavit 235. Jen pro 
zajímavost, prvního ročníku se 
účastnilo 573 závodníků. 

Pořadatelé letos v rámci zvý
šení bezpečnosti závodníků za
vedli několik novinek. V. prvé řa
dě stanovili, že se závodu mohou 

účastnit pouze osoby od 18 let a to 
s ohledem na to, že mladší závod
níci ještě nejsou schopni ade
kvátně vyhodnotit možná rizika 
a mají také větší sklony k přece
ňování vlastních sil. Následně 
pořadatelé přidali jednu měřící 
kontrolu navíc a to u Transfor-

- mátoru. Ta v případě nutnosti
pomůže zjistit, zda je závodník na
trati a jde na vrchol Lysé hory ne
bo odpočívá v depu na Sepetné.

Závod startuje v sobotu 23. led
na v 11 hodin z areálu společnosti
Pila Ostravice. Ukončen bude
v neděli 25. ledna v 11 hodin. Ví
tězové jednotlivých kategorií
včetně Mistrů ČR v horském ma
ratonu jednotlivců v kategoriích
muž a žena budou dekorováni ve
13 hodin v tělocvičně základní
školy Ostravice.

Loňským Mistrem české re
publiky v extrémním závodu -
Adidas 24 hodin na Lysé hoře, 
se stal Václav Utinek z Mysločo
vic s třinácti okruhy. Ten je ab
solvoval v čase 21 hodin a 55 mi
nut. (red) 
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