RUN ACROSS AUSTRALIA 2023 (Australia reborn)
SYDNEY - PERHT 3 800 km / 2 361,21 miles

Charitatívny beh pre /Charity Run for:

07.01.-22.02. 2023
January 07th – February 22th, 2023

Runnig route 2023

Ciele / Goals:
Najrýchlejšie prebehnutie kontinentu slovakom
The fastest run across Australia
Zbierka pre nadáciu M.J.FOXA - TEAM FOX, na
podporu liečby Parkinsonovej choroby
Raising money for Parkinson's Research (TEAM FOX of Michael J. Fox Foundation)
Vytvorenie Slovenského rekordu
Attempt to set a Slovak record

RUN ACROSS AUSTRALIA 2023 (Australia reborn)
SYDNEY - PERHT 3 800 km / 2 361,21 miles
Názov: „RUN ACROSS AUSTRALIA 2023 (Aussie reborn)
Termín: 07. 01. – ca. 22.02. 2023 Limit: 38 - 45 dní
Celková vzdialenosť: 3 800 km +/- 50 km
Charakter: individuálny beh s podporným tímom
Časová kalkulácia: min. 84 km (2 x maratón) - max. 110 km
za 24 hod. x 38 až 45 dní
ŠTART: 06:00 h., 07.01.2023, Opera House Sydney, Nový
Južný Wales, Austrália
CIEĽ: 06:00 h., ca. 22.02.2023 , Fremantle (South
Mole Lighthouse), Perth, Západná Austrália
Profil: asfalt, piesok, kamene
CIELE PROJEKTU:
• Ustanovenie slovenského rekordu a prekonanie
svetového rekordu (SLOVENSKÁ KNIHA REKORDOV,
BOOK of ALTERNATIVE RECORDS, GUINESS RECORDS) v
prebehnutí Austrálie
• Zbierka pre nadáciu M. J. FOXA - TEAM FOX
Pre podporu liečby Parkinsonovej choroby. Po18
ročných skúsenostiach s opatrovaním matky s
Parkinsonovou chorobou, ktorej podľahla.
Ďalšie ciele:
• Najrýchlejšie prebehnutie kontinentu Austrálie na trase
Perth – Sydney, v rámci projektu prebehnutia všetkých
kontinentov sveta
• Prezentácia Slovenska a slovenského športu
• Upevnenie postavenia ultrabehov medzi širokou
verejnosťou
• Nakrútenie dokumentárneho filmu

Name: „RUN ACROSS AUSTRALIA 2023 (Aussie reborn)
Date: January 07th – ca. February 22th, 2023
Distance: 2 361 miles +/- 30 miles Limit: 38 - 45 days
Character : individual run with support team
Time calculation: min. 84 km (2 marathons) maximum 110 km per
24 hours x 38 (45) days
Start: 06.00 a.m., January 07th, 2023, Opera House Sydney, New
South Wales, Australia
Finish: 6.00 a.m., February 22th, 2023, Fremantle (South Mole
Lighthouse), Perth , Australia
Surface: asphalt, sand, stones
GOALS OF THE RUNNIG EXPEDITION:
• The fastest run across Australia, attempt to set
Slovak and world record (BOOK OF SLOVAK
RECORDS, BOOK OF ALTERNATIVE RECORDS,
GUINESS RECORDS)
• This expedition will be a charity run benefiting
organization TEAMFOX – donations will support
Parkinson's Research (Michael J. Fox Foundation for
Parkinson's Research, treatment of Parkinson's
disease)
Other goals:
• Presentation of ultra running
• Presentation of Austria and Slovakia as perfect
countries for all sports
• Making a documentary movie „RUN ACROSS
AUSTRALIA“

Účastníci expedície:

Expedition Team:

Jozef Rajchl,
bežec/ organizátor
Javorová 2885/35, 921 01 Piešťany, Slovensko
jozef@xtremerun.com , +421 949 124 131
Bank. spojenie:
IBAN: SK1409000000000177904347
BIC: GIBASKBX
IBAN: AT652011182216587700
BIC: GIBAATWWXXX

Jozef Rajchl, runner/ main organizer
Javorova 2885/35, 921 01 Piestany, Slovakia
jozef@xtremerun.com, +421 949 124 131
Bank details:
IBAN: SK1409000000000177904347
BIC: GIBASKBX
IBAN: AT652011182216587700
BIC: GIBAATWWXXX

Ľuboš Krsiak, Bratislava, Slovensko
dokumentarista, vodič, masér, špecialista na športovú výživu FitLine (účastník
expedície naprieč Európou)
lubos@xtremerun.com

Lubos Krsiak, Bratislava, Slovakia
cameraman, driver, masseur, specialist in sport nutrition FitLine
(participant of Run Across Europe)
lubos@xtremerun.com

………………………………………………………………. (Branislav Klementovič)
vodič, fotograf, zdravotník (spoluorganizátor bežeckých podujatí)
branislav@xtremerun.com
Podporný tím na Slovensku:
Martin Domček: marketing expedície na Slovensku, technická podpora
(spoluorganizátor bežeckých podujatí) martin@mojdomcek.sk
Michal Gašparik a Denis Donauer: webadmin a technická podpora
Janko Pešadik a Lenka Zlochova : technická podpora

Aktuálne TOP rekordy prebehnutia kontinentu:
r. 2013 - 3 800 km zo Sydney do Perthu za 38 dní
r. 2005 – 4 568 km z Perthu do Sydney za 43 dní, 13 hod. a 8 min.
r. 1999 – 4 400 km z Perthu do Sydney za 55 dní
Zdroj: Wikipédia

………………… (Branislav Klementovič) , Bojnice, Slovakia
driver, photographer, first aid (coorganizer of running events)
branislav@xtremerun.com
Support team in Slovakia:
Martin Domček – marketing of the expedition in Slovakia,
technical support
martin@mojdomcek.sk
Michal Gasparik, Denis Donauer – web admin, technical support
Janko Pešadík, Lenka Zlochova– technical support

Current Top Runs across Australia:
Year 2013 - 3 800 km from Sydney to Perth in 38 days
Year 2005 – 4 568 km from Perth to Sydney in 43 days, 13 hours
and 8 min.
Year 1999 – 4 400 km from Perth to Sydney in 55 days
Source: Wikipedia
www.xtremerun.com



Finančné zabezpečenie:
Prostredníctvom finančných a vecných (produktových) sponzorských darov od fyzických a právnických osôb, vlastné finančno-materiálne zdroje.



Medializovanie podujatia:
Počas pripravovaných podujatí v rokoch 2022 a 2023 (bude upresnené)
Pred štartom: 3 dni pred odletom sa uskutoční tlačová beseda so zástupcami médií - SK , AT i zahraničnými. Expedícia bude priebežne aktualizovaná na webe projektu,
facebooku a iných sociálnych sieťach, stránkach mediálnych partnerov, stránkach sponzorov, priebežné natáčanie dokumentu pre TV. Tlačová beseda po dolete na
letisku Schwechat v Rakúsku.





Technické zabezpečenie:
Bude k dispozícií v zapožičanom aute, aj samotný bežec bude využívať technické pomôcky pre presnú lokalizáciu, vzájomnú komunikáciu i komunikáciu s vonkajším
prostredím. Ide o GPS, GSM prístroje, krátkovlnné vysielačky, notebook, kameru, satelitný telefón, fotoaparát a pod.
Cestná bezpečnosť účastníkov expedície na území Austrálie bude zabezpečená poskytnutím informácii o konaní projektu (prostredníctvom národných a regionálnych
médií, športových klubov) na príslušné dopravné policajné orgány.
Servisné vozidlo bude čakať vo väčších obciach a mestách po celej dĺžke trate. Počas behu nebude narušená ani žiadnym spôsobom obmedzovaná cestná premávka na
uvedených komunikáciách a budú sa dodržiavať bezpečnostné opatrenia danej krajiny. Bežec bude využívať reflexné a svetelné značenie.
Budú sa využívať cesty I., II. a III. triedy, poľné cesty.
Pretekár i účastníci podujatia sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Podujatie sa bude konať za každého počasia. Všetci aktéri štartujú zdraví na čestné prehlásenie,
po povinných očkovaniach, so zdravotnými a cestovným poistením a lekárskym potvrdením.



Potvrdzujem, že počas prípravy, ako i počas športového podujatia som nepoužil a nepoužijem žiadne nedovolené, či zakázané látky pre dosiahnutie lepšieho športového
výkonu. Taktiež potvrdzujem, že počas projektu nepoužijem žiadny iný spôsob presunu smerom k cieľu, iba pomocou chôdze, atletickej chôdze (rýchlo chôdze) a behu
bez použitia nordwalkingových palíc!



Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny. O prípadnej zmene trasy bude verejnosť oboznámená, najneskôr do 12 hod. prostredníctvom sociálnych sietí.

Mgr. Jozef Rajchl

XTREMERUN Slovensko

www.xtremerun.com

RUN ACROSS AUSTRALIA 2023 (Australia reborn )
SYDNEY - PERHT 3 800 km / 2 361,21 miles
Minimum budget

Funds: 10 000,- €

Názov
Name

Material (products): 5 000,- €
Kus/ ľudia
Pieces/People

€

Spiatočné letenky Flight tickets

3

4200

Zapožičanie motorového vozidla/ (kúpa ojazdeného na dobu expedície)
Car rental (or purchase of used car for the expedition)

1

4000

400 l

1000

Šport. oblečenie + osem párov obuvi Sport clothes and 08 x running shoes

1
+2

2 000
500

Poistenie a očkovania Insurance and inoculation

2

400

Cestné poplatky, parkovanie a iné poplatky Route fee, parking, other fees

x

500

Technické zabezpečenie: kamera, gps, foto., notebook, batérie, čelovky,...
Technical support: camera, gps, photocamera, notebook, batteries,...

?

1 000

Zdravotnícke zabezpečenie (zdrav. materiál a lieky) First aid material, drugs

xx

800

Telekomunikácia a prenos dát Data transfer, calls

xx

1000

Športová výživa (príprava / expedícia) Sport nutrition

xx

1 500

Strava + pitný režim Food and drinks

3

2000

Stan, spacie vaky, karimatky, variče Tent, sleeping bags, sleeping pads

2

0

Rôzne + rezerva

2

1000

PHM + oleje Gas

Spolu Summary

Miscellaneous and reserve

19 900

List of people who have run across Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_who_have_run_across_Australia

Only 2 people runs in extrem weather
Iba dvaja bežci bežali v extrémnom počasí

Start: Sydney OperA house 07.January 2023 at 06.00 a.m.

Goal: 3800 km / 3 800 km / 2 361,21 miles 38-42 Days

