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Malé ohlédnutí za 6. ročníkem Jilemnické 50

Druhý závodní víkend seriálu SkiTour 2013 proběhl opět na Benecku v rámci 6. ročníku
Jilemnické 50. Počasí nás opět donutilo rozhodnout o pořádání závodu na Benecku. Sníh sice
v Jilemnici je, ale běžecké tratě se upravit nedají. I přesto, že byl závod přeložen do
stísněných prostor náhradních tratí na Benecku, kde není tak kvalitní zázemí jako v Jilemnici,
byla od vás, závodníků, slyšet slova spokojenosti a chvály na celkový průběh závodů, úpravu
tratí, občerstvení. Chtěli bychom i vám všem poděkovat. Účast každého z vás přispěla k tomu,
abychom měli i v dalších letech motivaci závod pořádat a stále něco vylepšovat. V letošním
ročníku byl mírný pokles počtu závodníků na Jilemnické 50 na celkových 668 startujících. Ale i
to je ocenění práce pořadatelů. Jsme rádi, že se vám tento závod líbí a stává se pravidelnou
součástí vašeho závodního kalendáře.

Osobnosti Jilemnické 50

Reprezentant v běhu na lyžích Dušan Kožíšek, Ladislav Rýgl, Roman Šmucler - komentátor a
podnikatel, Miroslav Janošec, loňský vítěz,

Děkujeme i za připomínky od závodníků, omlouváme se za drobné nedostatky. Budeme se
snažit připravit i příští ročník stejně kvalitně jako letos.

Závěrem bych samozřejmě chtěl poděkovat pořadatelům, pomocníkům na tratích i všem
ostatním, kteří jste se na závodě podíleli. Především také partnerům a sponzorům, bez kterých
by závod nebylo možné uspořádat.
Nakonec lze říci, byla to makačka, ale stála za to. Zdar příštímu 7. ročníku 2014. Tak "Ať nám to
frčí".

Stanislav Henych, předseda organizačního výboru.
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