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Úvodní slovo pořadatelů
Závodníci, diváci a všichni ti, kteří jste zavítali do Benešova u Semil u příležitosti 23. ročníku Xpower Benešovského maratónu Pojizeřím,
jsme velmi potěšeni vaším zájmem zúčastnit se této sportovní akce, která již několik let patří
mezi nejtradičnější a nejvýznamnější akce pořádané naší tělovýchovnou jednotou. Vy, kteří se
postavíte na start maratónského nebo půlmaratónského závodu, zasloužíte velký obdiv a ovace
všech, kteří přišli běžce povzbudit. I vám divákům ale patří náš dík, neboť bez vás by atmosféra
závodu nepodpořila sportovce v dosažení jejich kvalitních výkonů.
Benešov u Semil se pyšní svým okolím a krásnou přírodou, což si mnozí z vás mohou ověřit při
četných sportovních akcích, které v obci pořádáme. Horním Benešovem a jeho okolím provází
běžce trať přespolního běhu Benešovská osmička, která s týdenním předstihem předchází maratónu. Při maratónu poznáte malebné údolí řeky Jizery a zjistíte, že Benešov u Semil leží na dosah
od Krkonoš. Výhledy na nedaleké kulisy Krkonoš, ale také Českého ráje, vám na přelomu dubna
a května nabídne trať Benešovského MTB duatlonu. V lednu si pak můžete terény v okolí obce
projet na lyžích v rámci tradiční Benešovské 15.
Pevně věříme, že se vám Xpower Benešovský maratón
a půlmaratón Pojizeřím zalíbil či zalíbí natolik, že se stane pevným bodem ve vašem kalendáři závodů a bude
vás motivovat k účasti na dalších akcích. My, organizační
výbor závodu i představitelé obce, pro to uděláme společně s partnery maximum.

Dalibor Lampa, starosta obce
Jiří Lukeš, předseda TJ

Úvodní slovo hlavního partnera
Vážení účastníci Xpower Benešovského maratónu a půlmaratónu Pojizeřím,
je mi velkým potěšením a ctí, že se společnost Aminostar mohla stát partnerem této významné sportovní akce pořádané v Libereckém kraji již po třiadvacáté. Když jsme se ještě jako žáci druhého stupně
semilské základní školy vydávali v rámci tréninku na silničním kole směrem k Dolní Sytové, považovali
jsme to za velmi kvalitní trénink, který nám notně pomohl zvýšit počet realizovaných kilometrů v daném
týdnu. Na dojetí do „Jablonečku“ jsme ani nepomýšleli, to pro nás byla příliš daleká „štreka“. A ejhle,
on se těmito končinami, do těchto vzdálených míst, běhá maratón. Při pomyšlení na to, kolik stromů,
patníků, domů a autobusových zastávek běžec při závodě potká nezbývá než smeknout před těmi,
kdo se na trať vydají, a hluboce se poklonit těm, kteří ji absolvují. Každý mi potvrdí, že zde nejde o čas,
ale o ten aktuální pocit, kdy protínáte cílovou pásku. Vyčerpaní, unavení, ale se šťastným pocitem
pokořitele. To je pocit, co?
Je ale jasné, že mezi startovním výstřelem a protnutím cílové pásky čeká na závodníky mnoho nástrah.
Vždyť i ti nejlepší maratónští běžci na světě běží minimálně 7.438 vteřin a je velmi pravděpodobné, že
mnozí z vás budou v tento čas teprve někde na půli cesty zpět. Abyste byli na tyto nástrahy dostatečně
připraveni, připravila pro vás společnost Aminostar hned několik pomocníků. Jedním z nich je i tato brožura, která vám pomůže se závěrečným laděním formy, s uzpůsobením stravovacího a pitného režimu
v době před závodem a nastíní také záludnosti benešovské tratě. V samotném závodě pak můžete využít
pomocníků na slovo vzatých – iontové nápoje IontStar nebo Xpower Flash, energetické tyčinky Xpower,
nabyté zdroje energie Xpower Carbogel, protikřečový Xpower Magnesium nebo na energii explosivní
Xpower Go&Win. Po závodě nezapomeňte na urychlené doplnění tekutin a látek pomáhajících s regenerací – ideální je Xpower Recovery.
Určitě se ale patří poděkovat i pořadatelům Xpower Benešovského maratónu. Každý, kdo sleduje četnost závodů v Benešově u Semil uznale pokyvuje, neboť jen znalí si uvědomují, kolik úsilí a volného času
je nutné obětovat. Největším uznáním a poděkováním pro pořadatele je pak hojná účast. Přeji proto
pořadatelům, ať jim děkuje co nejvíce účastníků. A běžcům všech kategorií, ať přeje počasí.

Aleš Máslo, Marketing Manager, Aminostar

Představení regionu – mapa
Akce konané v kalendářním roce 2010/2011:
• 2. října 2010 – Benešovská osmička, zařazena do seriálu Xpower Cup
• 9. října 2010 – Xpower Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím
• leden/únor 2011 – Benešovská 15 (běh na lyžích)
• duben/květen 2011 – Benešovský MTB duatlon
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Benešov u Semil
Obec Benešov u Semil se rozkládá na jižním svahu Benešovského vrchu, z něhož je pěkný pohled na hřebeny
Krkonoš, Ještěd, Tábor, Kozákov a Kumburk. Malebná
zákoutí vytváří Jizera, která tvoří přirozenou jižní hranici
obce. První písemná zmínka o obci je z roku 1411, ves
patřila k semilskému panství a na ruční zpracování lnu
a bavlny navázala v 80. letech 19. století tovární výroba.
Nejvýznamnějšími památkami obce jsou kamenný kříž
z roku 1788, dvě výklenkové kapličky z 19. století, pomník Mistra Jana Husa z roku 1901 a několik roubených
stavení podkrkonošského typu. Na hranici obce se nachází dřevěný krytý most přes řeku Jizeru.
Benešov je ideální výchozí místo pro turistiku a cykloturistiku. Obcí procházejí dvě značené
cyklotrasy. V létě je možnost přírodního koupání a rybaření. Na břehu Jizery se v blízkosti obce
nachází golfové hřiště. V zimě jsou zde dobré podmínky pro lyžařskou turistiku, z Benešova vede
stopa směrem k Vysokému nad Jizerou.
Tělovýchovná jednota patří mezi nejvýznamnější spolky v Benešově u Semil a zajišťuje v obci
organizaci množství akcí nejen pro sportující veřejnost. Nejvýznamnější z nich je Benešovský
maratón Pojizeřím s více než dvacetiletou tradicí, který každoročně hostí vytrvalostní běžce ze
všech koutů republiky. Dalšími sportovními akcemi jsou závody zahrnuté v tzv. Benešovské kombinaci. Patří sem podzimní přespolní běh, zimní běh na lyžích a jarní závod v terénním duatlonu.
Sportovní akce TJ: • Benešovská 15 (leden/únor) • Benešovský duatlon (duben/květen)
• Benešovská 8 (říjen) • Benešovský maratón Pojizeřím (říjen)
Zázemí akcím TJ poskytuje zrekonstruovaný sportovní areál v horním Benešově. Poskytuje
kompletní zázemí v budově včetně kabin, ze sportovišť lze využívat tenisový a volejbalový kurt,
atletickou dráhu s doskočištěm a dětské hřiště. Sportovní areál je přístupný pro širokou veřejnost.
Pro lyžaře pak TJ udržuje lyžařskou stopu v okolí Benešova.
Kromě sportovních akcí zajišťuje TJ další akce pro veřejnost, jako například dětské sáňkařské
závody, letní stanový tábor, zájezd na poslední mazání. S dalšími spolky a obcí spolupracuje na
pořádání dětského dne nebo akcí u příležitosti velikonočních a vánočních svátků.
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Taktika a záludná místa
Už jste se rozhodli, nebo teprve uvažujete o tom, že byste chtěli běžet na podzim maratón? Možná vůbec poprvé, nebo si zkusit vylepšit osobní rekord? Dáváte přednost závodům v přírodě před
městskými běhy? Pak by vaší pozornosti určitě neměl ujít Xpower Benešovský maratón Pojizeřím.
Společnost Aminostar ve spolupráci se svými maratónci z Aminostar Professional Teamu vám
pomohou splnit si své cíle.

Pavel Novák,

jehož průměr 10ti nejrychlejších maratónů je 2:18:16 hod., poradí se
závodem jak z hlediska přípravy, tak i suplementace (stravy a pitného
režimu).

Jak se na závod ideálně připravit – trénink
Příprava na podzimní maratón je vždy veselejší, než na jarní. Dny jsou delší, teplejší a v termínové
listině si můžete vybrat z četného počtu závodů, které můžete využít jako přípravné. Ideální volbou může být právě pojizerský maratón v Benešově, jehož termín je zvolen velmi vhodně.
Celkově by se příprava měla odvíjet od toho, co si od závodu slibujete, jaké máte zkušenosti
a kolik jste toho v přípravě již udělali v posledních měsících a letech. Ti, co poběží maratón
poprvé, mají málo natrénováno a chtějí ho hlavně uběhnout, by měli svůj organismus nastartovat
tak, aby si ho mohli ve zdraví užít. Opravdu, zdolat tuto nejdelší olympijskou distanci může být
nádherný zážitek, v cíli se cítíte být silnější a sebevědomější. Ten, kdo tedy nemá v minulosti příliš
natrénováno, netrpí nadváhou a je zdravý, by měl naběhat týdně alespoň 40-60 km, jinak pro něj
bude maratón velkým utrpením i zdravotním rizikem. Začněte však s přípravou velmi opatrně
a postupně si před sebe klaďte náročnější úkoly, jako je postupné prodlužování tréninkové zátěže
nebo rychlost běhu. Určitě se nevyhýbejte i závodům na kratších tratích.
Běžci s určitou výkonností už sami většinou vědí, co by asi měli běhat. Jen někdy dělají velké
chyby vyplývající z přílišných ambicí. Těm jen připomínám, že obecná maratónská vytrvalost je
o cca 60-80 sec/km pomalejší, než je předpokládané tempo v závodě. Tempová vytrvalost, kterou

byste měli rozvíjet 1-2x za 10-12 dní, pak o cca 15-30 sec/km
podle délky tréninku. A nezapomínejte, že můžete trénovat
v kopcích nebo ve větru a tempa tudíž budou ještě pomalejší.
Ostatními tréninkovými prostředky můžou být právě závody.
Je to velmi zjednodušený systém, ale dokážu si představit
běžce, který zaběhne kvalitní výkon na základě toho, že přes
týden si kluše podle času v rámci obecné vytrvalosti, v půli
týdne dá tempovou vytrvalost a o víkendu si zazávodí nebo
zařadí opakované výběhy kopců dlouhé 3-5 minut s meziklusem dolů, běhané ostřeji v celkové délce zatížení cca 20-25
minut. Trénink tempové vytrvalosti před závodem jde spíše
proti výkonu v závodě, ale to vám nevadí, protože se připravujete. Den před tempovým během a závodem, či kopečkama
si odpočiňte – velmi krátkým klusem s rovinkami!

Josef Chmelík,

vítěz Benešovského maratónu v roce 2006 v čase 2:39:39
hod. vás provede úskalími tratě a poradí, na co si dát pozor.
V roce 2006 jsem se cítil trošičku unavený, neměl jsem náladu na velký
městský maratón, kdy se musíte prezentovat minimálně den dopředu,
stojíte frontu na to, abyste si dali „bágl“ do úschovny a honem s předstihem spěcháte do koridoru, kde pak stojíte 20 minut a nemůžete se hnout.
Hledal jsem maratón, jehož trať mě něčím zaujme, ale která bude zároveň
dostatečně rychlá. Hledal jsem dobře zorganizovaný závod v pěkném
prostředí, kde budu mít na všechno klid. Moje volba padla na Benešovský
maratón Pojizeřím. A byla to volba nadmíru úspěšná.
Benešovský maratón se svým proﬁlem řadí mezi rychlejší. Trať je obrátková a v první půli spíše
mírně stoupá. Na začátku trati je asi 1,5 km stoupání - neperte se s ním a zadrženě se dostaňte
nahoru. Na vrcholu stoupání si uvědomte, že do cíle je ještě hodně daleko a při následujícím
asi 5ti kilometrovém klesání se nesnažte nahánět vteřiny. Spíše šetřete síly a soustřeďte se na
úsporný běh. Od asi sedmého kilometru trať více méně mírně stoupá až k obrátce.

Je velmi důležité vzhledem k proﬁlu neběžet podle nějakého časového harmonogramu. Nemějte pocit, že se musíte hlavně dostat na obrátku a pak to půjde samo. Opak je pravdou. Když
doběhnete na obrátku a budete mít stále dostatečnou energetickou zásobu (i za cenu určité
časové ztráty), můžete zpátky běžet rychle a hlavně pořád s určitou rezervou, kterou musíte mít
připravenou na pětikilometrové stoupání před seběhem k cíli.
Tento seběh tak nebude mít téměř žádný vliv na celkový výkon a snad si budete moci jako já
před čtyřmi lety vychutnat nádherné lesnaté údolí, které trať obklopuje a které zároveň výrazným
způsobem chrání běžce před případným větrem.
Umístění občerstvovacích stanic:
3,9 km, 7,7 km, 10,5 km, 13,5 km,
16,2 km, 21,1 km, 26 km, 28,7 km,
31,7 km, 34,5 km, 38,3 km a v cíli
Foto: Karel Čermák

Jak se ideálně připravit
Pavel Novák vám radí se suplementačním plánem
Důležitá v přípravě i vlastním maratónu je suplementace. Jde o snahu dát tělu co největší komfort
pro vlastní výkon. Funguje to podobně jako u automobilu - každý řidič ví, že když natankuje
do svého miláčka kvalitní benzín a nechá mu včas vyměnit oleje nejvyšší kvality, může počítat
s maximálním výkonem a životností motoru.
Základem vytrvalostního tréninku je kvalitní regenerace a základem každé regenerace je iontový
nápoj. Ten by neměl chybět u žádného sportovce. Na běžné dopíjení vám doporučuji IontStar
Sport Sirup od Aminostar. Na delší výkony nad 75 minut nebo v případě intenzivních výkonů
doporučuji Xpower Flash XT. Pokud se nespokojíte s úplným minimem, doporučuji zařadit větvené
aminokyseliny BCAA Max Protect pro ochranu svalové hmoty, především v rámci těžších tréninků
a závodů, a také Gainer (Whey Gainer Actions) nebo Xpower Recovery, které pomohou s celkovou
regenerací a doplněním energie.
V den závodu posnídejte s odstupem alespoň 3 hodin stravu bohatou na „pomalé“ cukry. Osobně
doporučuji müsli s malým množstvím jogurtu, mléka, nebo nejlépe samotné. Hodinu před startem
je dobré si vzít jako prevenci křečí formuli Xpower NoCramp a jednu formuli užít po 90 minutách
běhu i na trati nebo při sebemenším náznaku počínajících křečí.
Na trati Benešovského maratónu Pojizeřím jsou přibližně každých 5km občerstvovací stanice,
což je velmi dobře. Na každé se dobře dopijte (cca 1-2dcl iontového nápoje) a k tomu každých
20 minut vemte půl tuby Xpower Carbogel. Oboje však nejdříve vyzkoušejte v tréninku, aby vás
nepřekvapily žaludeční potíže - jde o to si na občerstvování za běhu zvyknout. Přibližně ve 2/3
trati můžete užít stimulant, vhodný je Xpower NonStop Driver, který je obsažen v pitné ampuli
a vejde se do běžné kapsičky běžeckého dresu. Přeji hodně štěstí!!!
Pavel Novák
Pro maratónce, kteří poběží Benešovský maratón Pojizeřím, připravil Aminostar individuální poradnu, kde můžete s Pavlem Novákem konzultovat přípravu nebo správné užití doplňků stravy.
Své dotazy pište na Pavel@isrt.info.

Hlavní partneři závodu

Aminostar – tradiční výrobce kvalitní a prověřené sportovní výživy pro vaše vítězství

Aminostar New Generation

• inovovaná složení v duchu nových trendů pro ještě kvalitnější výkony a výsledky
• vynikající chuť všech našich výrobků – to je důvod, proč si nás oblíbila spousta zákazníků
• moderní atraktivní design – skvělý pocit i pro oči
• stále výborná vstřebatelnost našich výrobků – efektivní využití dodávaných živin
• nová generace výrobků – nově bez aspartamu
• jako jediní výrobci sportovní výživy měříme složení i na anabolika a výsledky jsou veřejně
dostupné na www.aminostar.com
Aminostar pomáhá dosáhnout lepších sportovních výsledků s menší námahou.

Motorland Bělá

Motorland Bělá se nachází v obci Vrchbělá na okraji
Bělé pod Bezdězem, 10 km od Mladé Boleslavi. Areál nabízí 3 km asfaltových silnic a přes 2 km offroad
cest pro čtyřkolové motocykly, buggy a předváděcí
jízdy terénních automobilů. Připravíme akci na klíč,
disponujeme zázemím ve velkých stanech s možností catteringu, nabízíme společenskou a školící místnost i pronájmy různých typů stanů. U nás můžete využít školu smyku na vlastní smykové
ploše, školu řízení vozů off-road v off-road parku pod vedením lektora, ve školící a konferenční
místnosti zajišťujeme i školení bezpečné jízdy. V areálu MOTORLANDU jsou k dispozici i prostory
pro jízdu na kolech, na in-linech a na koních. Nabídka služeb na www.motorlandbela.cz. Pro
benešovský závod partner zajišťuje zázemí závodu a zázemí pro občerstvení v cíli.

Propozice závodů
Xpower Benešovský maratón Pojizeřím – 23. ročník
Xpower Benešovský půlmaratón Pojizeřím – 3. ročník
Datum: Sobota 9. října 2010
Pořadatel:
Tělovýchovná jednota Benešov u Semil
Místo:
Benešov u Semil (Podmošna)
Start:
v 11.15 hodin, hromadný od ﬁrmy SALEWA v Benešově u Semil
Startují:
maratón: ženy a muži narození v roce 1992 a starší
Trať:
maratón 42,2 km: Benešov u Semil – Háje nad Jizerou – Horní Sytová – Poniklá
– Jablonec nad Jizerou a zpět. Náš maratón vede podle Jizery s obrátkou před
Jabloncem nad Jizerou.
půlmaratón 21,1 km: Benešov u Semil – Háje nad Jizerou – Dolní Sytová a zpět
Občerstvení:
maratón: 3,9 km, 7,7 km, 10,5 km, 13,5 km, 16,2 km, 21,1 km, 26 km, 28,8 km, 31,7 km, 34,5 km,
38,4 km a v cíli večeře (v rámci startovného)
půlmaratón: 3,9 km, 7,8 km, 10,5 km, 13,4 km, 17,2 km
V cíli večeře (v rámci startovného)
Přihlášky:
písemné na adresu: Jaroslav Pikora, 512 06 Benešov u Semil 254, tel: 481 654 370 (zam.),
481 625 474 (byt), 605 088 692 (mob.), e-mail: jaroslav.pikora@seznam.cz nebo na místě od 8 do
11 hodin.

Startovné:
maratón: 200,- Kč, půlmaratón: 150,- Kč
Ceny:
věcné, každý závodník při umístění do 3. místa ve své kategorii
Výsledky:
www.benesovusemil.cz
Ubytování:
Z-penzion, Benešov u Semil, tel. 481 621 920, zetpenzion@quick.cz,
Autokempink Podolí, SDH Benešov u S., tel. 737 1699 88, Mensik.Z@seznam.cz
Městské informační středisko Semily, tel.: 481 624 721, info@semily.cz
Informace:
Závod probíhá za silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí a je povinen
dodržovat pravidla silničního provozu.
Pro závodníky, kteří přijedou vlakem do stanice Semily ráno mezi 8-10,30 hod., bude připraven
mikrobus pro cestu na start. Po ukončení závodu bude mikrobus odvážet závodníky zpět na
vlakové nádraží Semily.
Benešovský maratón Pojizeřím byl v roce 2000 pořádán jako „Mistrovství ČR v maratónu veteránů“.

Kategorie
Muži
A
B
C
D
E
F

do 34 let
35-44 let
45-54 let
55-64 let
65-74 let
nad 75 let

Ženy
roč. 1992-76
A
do 34 let
roč. 1975-66
B
nad 35 let
roč. 1965-56
roč. 1955-46
roč. 1945-36
roč. 1935 a starší (pouze maratón)

roč. 1992-76
roč. 1975 a st.

Xpower – pro zvýšení výkonnosti
Xpower smázne vaše tréninkové manko

Je vaším cílem neustále se zlepšovat, ale na více tréninku vám již nevychází čas? Nechcete své
sportovní aktivity omezovat jen kvůli pocitům nedostatku energie? Chcete být aktivní a čilí po celý
rok? Opřete váš sportovní výkon o třetí pilíř, kterým je sportovní výživa Xpower. Ta vám spolu s vaší
p
stávající trénovaností a vysněným sportovním vybavením ppomůže splnit
vaše cíle. Xpower vás
udrží aktivní při všech vašich letních i zimních sportech.
Před a během výkonu: Před a během intenzivního
nebo středně dlouhého či dlouhého výkonu pijte iontový
energetický nápoj Xpower Flash. Zabezpečí kvalitní ener-gizaci organizmu a zabrání kritickému úbytku hlavníchh
iontů v průběhu fyzické zátěže. Xpower Flash poskytujee
dostatečné množství energie nutné k udržení vysokéhoo
výkonu po celou dobu zátěže.
Během výkonu: Aby Vás během výkonu nepřepadával
all
nepříjemný ppocit hladu, který občas končí nenadálou slabostí
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ým ppo
ým
potem,
em užívejte během výkonu lahodnou energetickouu
tyčinku
y ku Xpow
Xpower
p err Triple
Tr p LLayer. Tyčinka účinně stimuluje novotvorbu ener
energe
ou
ou
getických rezerv a dodává tak vašemu tělu rychlou
i po
ppostupně
stup
st
upně
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i Mnoho sportovců si oblíbilo i energetické gely –
kvalitě.
Xpower Carbogel s postupným uvolňováním energie
Xpo
X
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Xpower SpeedGel s okamžitou dávkou potřebné
ener
een
e
energie.
I ty si během výkonu určitě oblíbíte díky rychlé
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vvs
st
a lahodné chuti.
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dý den ty nejlepší výkony, je nutná kvalitní regenerace.
Po každém výkonu tedy doporučujeme Xpower Recovery - unikátní regenerační nápoj nové
generace vyvinutý za účelem zkrácení doby zotavení po náročném výkonu. Významným způsobem
napomáhá urychlovat a zkracovat dobu regenerace a Vaše tělo tak bude připraveno podávat opět
vrcholné výkony.

Když toužíte po ještě větší dávce energie

Xpower Go&Win okamžitá a dlouhotrvající energie díky
šesti různým synergickým zdrojům energie a současně vás díky protikřečovému komplexu NoCramp ochrání od nepříjemných
p j
ý svalových
ý
křečí, když jde opravdu do tuhého...
...
Xpower GTI – dokonalý stimulant,
který vás nabudí k vysokým výkonům a efektivně podpoří maximální fyzickou i psychickou výkonnost. Současně napomáhá oddálit
pocity únavy. Přídavek L-karnitinu aktivně
napomáhá k odbourávání tuků a přeměně na
energii, čímž podporuje vytrvalostní výkon.
Xpower N
X
NoCramp
C
je unikátní kombinace minerálů, která předchází vzniku svalových křečí znehodnocujících váš výkon. Spolu s protikřečovou
matricí dodáte tělu energii v podobě dvou synergických sacharidů – rychlou
dextrosu pro okamžitý výkon a postupně se uvolňující palatinozu.
Xpower Non-Stop Driver – rychlé řešení,
když potřebujete dodat energii, vzpružit, oddálit pocity
únavy, zvýšit soustředěnost a koncentraci a podpořit
zvýšenou pozornost a bdělost. Kromě správného „nakopnutí“ před sportovním výkonem je vhodný také pro
řidiče, manažery a studenty k efektivnějšímu studiu.
Xpower Magnesium – účinně eliminuje svalové křeče při náročných nebo déletrvajících výkonech a vy tak vydržíte
mnohem déle sportovat bez negativních pocitů,, jako jsou kř
křeče
řeče
a přepětíí svalů. Díky vitamínu B6 získáte vý
výhodu
ýho
hodu maxim
maximálního
mál
álního
výtěžku energie z glykogenu uloženého v tě
těle.
ěle
le.
Xpower BCAA Max Protect – napomáhá
déle setrvat v zátěži, čímž zvyšuje kvalitu a intenzitu tréninku. Snižuje pocit námahy v průběhu cvičení a především
chrání svaly před jejich rozpadem z důvodu nedostatku
energie, což je u vytrvalostních sportů velmi běžný jev. Po
výkonu pak podporují regeneraci svalové hmoty.
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Partneři závodu:

BC SPORT Semily
BRAMAC
ELITE BOHEMIA
FILINGER a.s.
HABAKUK Semily
HYBLER Semily
CHALKO Semily
IMEX TRADE s.r.o.

KUK Benešov
MPS Semily
NOVOTNÝ Tomáš sklo
NÝDRLE - projektová kancelář
OBECNÍ ÚŘAD Benešov u Semil
SALEWA CZECH, s.r.o.
Sklárna NOVOSAD&SYN Harrachov
Tiskárna GLOS Semily, s.r.o.

