
Závodní program

Sprint - Terezín

(3. července)

8:00 aréna otevřena

9:00 start kvalifikace

14:37 start finále

17:20 květinový ceremoniál

Sprintové štafety - Doksy

(4. července)

16:00 aréna otevřena

18:20 start

19:35 medailový a zahajovací

ceremoniál

20:45 koncert Big O-Band

Krátká trať - Smržovka

(6. července)

8:00 aréna otevřena

9:00 start kvalifikace

16:00 start finále

20:10 medailový ceremoniál

Štafety - Heřmánky

(8. července)

14:00 aréna otevřena

16:20 start ženy

18:20 start muži

20:15 květinový ceremoniál

Klasická trať - Heřmánky

(9. července)

10:00 aréna otevřena

12:45 start ženy

Diváci

Diváci budou moci do arén MS

2021! Vychutnejte se skvělou

atmosféru v arénách závodů! Jaká

budou platit pravidla? 

 

Všechny informace jsou v divácké

sekci webu WOC 2021, vše

potřebné najdete také v mobilní

aplikaci WOC 2021.

 

Kapacita diváků je 1000 pro Terezín a

2000 v ostatních lokalitách.

 

Vstupné: 100 Kč/os/den. Vstupenku

je nutno zakoupit předem. V ceně

vstupenky je i parkovné. Děti do 6 let

včetně neplatí vstupné. 
 

Vstupenky

Sledujte MS na ČT sport

4. července 9:55 záznam

sprintu

4.  července 18:00 přímý

přenos sprintových štafet

6. července 18:00 přímý

přenos krátké trati

8. července 17:50 přímý

přenos štafet

  9. července 17:55 přímý

přenos klasické trati
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14:13 start muži

20:00 medailový a závěrečný

ceremoniál

Doprovodné aktivity

Pro diváky je kromě vzrušujícího

sledování bojů o medaile připraven v

arénách i mimo ně bohatý

doprovodný program. 

Tréninky: Během celého MS

připravujeme šest tréninků v 6

různých lokalitách, k výběru

budou 4 různé tratě. Zaběhněte

si individuální trénink kdykoli

mezi závody.

WOC bludiště: Kromě arény v

Terezíně bude k dispozici vždy

zábavný labyrint pro účastníky

každého věku.

Fanshop: kupte si WOC dres,

čelenku, sadu map celého MS,

O-pexeso nebo třeba lampionek

do auta.

Koncert: v neděli 4. července

se hned po závodě sprintových

štafet uskuteční kromě

zahajovacího ceremoniálu i

koncert kapely Big O-Band.

Výlety: v lokalitách MS

nabídneme nejrůznější tipy na

výlety. Znáte Terezín, rozhledny

v Jizerkách nebo kokořínská

skalní města?

Češi na startu

Ženy: Tereza Janošíková,

Denisa Kosová, Vendula

Horčičková, Jana Knapová a

Adéla Indráková

Muži: Pavel Kubát, Jakub

Glonek, Miloš Nykodým,

Vojtěch Král, Tomáš Křivda,

Tomáš Kubelka

Doprava

Terezín: přijeďte ideálně od

Prahy po dálnici D8 (exit 35)

Doksy: přijeďte od silnice 38

(Česká Lípa-Mladá Boleslav),

parkování pro diváky je

výhradně na louce u Poslova

mlýna, město Doksy bude

během závodu uzavřeno



Smržovka: parkování na

několika místech ve Smržovce,

parkování v blízkosti arény není

pro diváky možné,

doporučujeme možnost přijet

vlakem ze směru Liberec

Heřmánky: parkování možné

pouze na louce v obci Dřevčice,

přijeďte od Jestřebí nebo Dubé

Podrobné informace naleznete v

divácké sekci na webu WOC

2021.
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