
FAN ZÓNY NA
JIZERSKÉ 50





BUĎTE SOUČÁSTÍ LEGENDÁRNÍ JIZERSKÉ 50

▪ Jizerská 50 je nejznámější běžkařský závod v ČR.

▪ Termín 50km závodu: 12. 2. 2023.

▪ Každoročně se závodního víkendu účastní cca 8 000 závodníků.

▪ Sledovanost přímého přenosu ČT je v posledních letech v průměru 1 000 000 diváků.

▪ Cílem je vytvořit jedinečnou atmosféru, které se nevyrovná žádný jiný závod v běžeckém 
lyžování na světě.

▪ Buďte spolu s námi strůjcem nezapomenutelného zážitku pro všechny závodníky i fanoušky. 



JAK SE MŮŽETE
ZAPOJIT?



JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?

▪ Přijďte v den závodu na trasu Jizerské 50 v co největším počtu.
▪ Smědava, Jizerka, Nová Louka.

▪ Vytvořte si vlastní fandící zónu a podporujte závodníky.

▪ Kreativitě, co do podoby/formy fandící zóny, se meze nekladou.
▪ Barvy – slaďte svou fan zónu do konkrétní barvy (jednotná barva oblečení, doplňky, … ).

▪ Historie – retro oblečení, staré běžky, různé dobové předměty, připomínka horolezců…

▪ Hudba – hudba je skvělou cestou, jak podpořit závodníky (využijte hudebních nástrojů, vlastního zpěvu 
nebo reproduktorů). 

▪ Kostýmy – přijďte oblečeni do kostýmů a buďte ještě více vidět.

▪ Vytvořte si plakáty/transparenty s povzbuzujícími hesly, které budou závodníky motivovat.

▪ Využijte nejrůznější fandítka (tleskátka, řehtačky, píšťalky, …).

▪ … nebo cokoliv jiného vás napadne.



NEJLEPŠÍ MÍSTA PRO FANDÍCÍ ZÓNY

▪ Nová Louka / Smědava / Jizerka

NOVÁ LOUKA

SMĚDAVA

JIZERKA









JAK SE FANDÍ JINDE
VE SVĚTĚ …



CO ZA TO MŮŽETE
ZÍSKAT?



CO ZA TO MŮŽETE ZÍSKAT?

▪ Jedinečný zážitek.

▪ Odstartování dlouhodobé tradice, které budete vaše součástí.

▪ Možnost setkat se společně venku a strávit čas v krásné přírodě Jizerských hor.

▪ Výrazná vizibilita fan zóny vaší školy/spolku v přímém přenosu České televize (vysíláno živě do 
celého světa).

▪ Účast v soutěži o nejlepší fandící zónu (průzkum bude realizován mezi závodníky) a následně PR 
možnosti medializace činnosti vaší školy/spolku (fotky, rozhovory..).

▪ Drobné občerstvení.

▪ Po domluvě vám zajistíme i případné prostředky k fandění (plakáty, vlaječky, fandítka, …).

▪ V případě zájmu vám můžeme pomoci s výzdobou/dresy apod. Pokud se na akci chystáte, dejte 
nám prosím vědět na email eliska.saibicova@raul.cz.



TĚŠÍME SE NA VÁS!


