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Start hlavního závodu. 

Závod s nádhernou pfiírodní kulisou
a neopakovatelnou kulisou divákÛ po-
dél trati. 

Registrovat se musíte do PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem (21,1 km), Dûtsk˘ch
bûhÛ a do Mûstského bûhu na 2,4 km.
Registraci nepotfiebujete do Lidového
bûhu na 800 metrÛ. Letos poprvé bude
vyhlá‰en v rámci T˘mového bûhu nej-
lep‰í Ïensk˘ t˘m.

Nebude se ale jen bûhat. Od 12.20
hodin je pfiipraven rÛznorod˘ doprovod-
n˘ program.  Vystfiídají se v nûm hudeb-
ní vystoupení – tím hlavním je letos
skupina FLERET, taneãní vystoupení
a ukázky aikida.

Pro dûti bude pfiipraven skákací hrad,
megatrampolína, soutûÏe a tvÛrãí dílna.

Policie âR pfiipravila od 12.00 na
Wanklovû námûstí workshop pod ná-
zvem „Policistou na zkou‰ku”.

Registraci a základní informace 
najdete na WWW.PULMARATONB-
LANSKO.COM, aktuální informace
a soutûÏe najdete na FB profilu /pulma-
ratonmoravskymkrasem.

Tak pfiijìte a bûhejte!

Turisté jdou s námi
Projekt, kter˘ se v Blansku pfiedstaví

poprvé, je urãen pro v‰echny, ktefií se

Spolek „Sportuj s námi” pfiipravil na sobotu 27. srpna jiÏ 21. roãník
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem. 

chtûjí aktivnû zúãastnit PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem, ale nechtûjí nebo
nemohou bûÏet. Ideální je pro doprovod
bûÏcÛ, rodiãe s mal˘mi dûtmi a pro 
turisty. Pro sbûratele turistick˘ch zná-
mek je ideální pfiíleÏitostí obohatit svou
sbírku unikátní Absolventskou vizitkou
PMK 2016, kterou nelze získat nikdy
jindy a nikde jinde. 

Registrace bude moÏná od 10.00 do
13.00 hodin v Blanenské informaãní
kanceláfii Blanka. KaÏd˘ úãastník,
kter˘ pfiedloÏí Kontrolní kartu s ales-
poÀ dvûma kódy do 16.00 hodin
v Blanenské informaãní kanceláfii
Blanka, má nárok na zakoupení uni-
kátní turistické Absolventské vizitky
PÛlmaraton Moravsk˘m krasem 2016
za zv˘hodnûnou cenu. 

Na v˘bûr jsou trasy rÛzn˘ch délek,

vhodné pro rodiãe s dûtmi i pro zdatnûj-
‰í turisty. 

Za zábavou i pouãením (3,5 km) -
trasa je urãena pro ty, ktefií se chtûjí po
cestû dozvûdût i nûco zajímavého
z historie (zámek Blansko, dfievûn˘
kostelík).

Za sportem i relaxací (3 km) - trasa je
urãena zejména pro rodiãe s dûtmi, a to
i tûmi nejmen‰ími (Aquapark, In-line
stezka).

Rozhlédnout se do kraje (13 km)  -
jedná se o nároãnûj‰í trasu z hlediska
pfiev˘‰ení urãenou zejména pro turisty.
Zajímavé body na trase: Rekreaãní ob-
last Palava, Hotel Panorama âe‰kovice,
Restaurace ObÛrka, rozhledna Podvr‰í
– Veselice. 
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Probûhnûte se Moravsk˘m krasem


