Vážení návštěvníci Beskyd,
v sobotu 25.června 2016 startuje z Ostravice jubilejní 20.ročník závodu extrémních štafet
Adrenalin cup ( běh, paragliding,horské kolo, kajak. Zveme všechny příznivce sportu, aby přišli
povzbudit závodníky a zůčastnit se doprovodného programu připraveného na celý den v okolí
Ostravice a Lysé hory.
Zde uvádíme rámcový program závodu:
10:00 Hromadný start závodu (běh) – fotbalové hřiště v Ostravici
10:30 Start závodu Beskydský šerpa - fotbalové hřiště v Ostravici.
11:15 Předávka disciplín Běh do vrchu a Paragliding na Lysé hoře.
11:15 Start prvních Paraglidistů z Lysé hory.
11:30 Start prvních závodníků MTB-XC – fotbalové hřiště v Ostravici
12:45 Cíl vítěze závodu Beskydský šerpa - Lysá hora.
12:45 Průjezd prvních závodníků MTB-XC na Lysé hoře
13:15 Start prvních závodníků na kajaku – vodní výpust přehrady Šance
13:45 Cíl vítěze závodu ČEZ Adrenalin Cup – fotbalové hřiště v Ostravici
16:00 Live koncert – René Souček
Písničkář z Frýdku-Místku hrající vlastní tvorbu na kytaru a ukulele.
18:00 Vyhlášení výsledků – pódium na fotbalovém hřišti v Ostravici
20:00 Afterparty – Dj Friky A Martin Svátek
Doprovodný program pro rodiče s dětmi na hřišti v Ostravici:
Akce V jedné stopě a mobilní dopravní hřiště pro děti
Návštevníci si budou moci za dohledu dopravního policisty vyzkoušet dopravní hřiště, první
pomoc, brýle simulující opilost a zábavnou formou se vzdělat v oblasti bezpečnostních a reflexních
prvků. Za absolvování čekají na všechny praktické dárky. Více informací o projektu na www.vjedne-stope.cz.
Rádiem řízené modely aut s možností vyzkoušení
Lanový park Tarzanie - Nízké i vysoké lanové překážky postavené přímo v areálu.
Seskoky parašutistů Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí
Exhibice Petra Krause v biketrialu
Nejznámější český Bike trialista jezdící pod křídly Red Bullu, trojnásobný Mistr světa a pětinásobný
Mistr ČR předvede své bike trialové umění.
Dětský koutek a nafukovací skákací hrad
Malování na obličej a další aktivity s Hit Radiem Orion, které Vaše děti spolehlivě zabaví.
ČEZ Energy zóna Hrajte hry, načerpejte energii, dobijte mobily, zdarma se připojte na wi-fi a
získejte dárky za použití aplikace EPP.

Podrobné informace o závodě včetně map a časového harmonogramu závodu i
zajímavých míst pro diváky najdete na webu pořadatele: www.adrenalincup.cz

