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S ãíslem 43 právû startuje do Mûstského bûhu s AUTOCONTEM patron
PÛlmaratonu Jifií Crha.

Absolutní vítûzové leto‰ního PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem.

Od roku 2011, kdy „Sportuj s námi”
bylo vedením mûsta Blanska povûfieno
pofiádáním PÛlmaratonu, se stalo tradi-
cí, Ïe nejde jen o sportovní akci pro ty
nejlep‰í vytrvalce od nás nebo ze za-
hraniãí, ale o sportovnû kulturní akci
pro bûÏce v‰ech úrovní a kaÏdého vû-
ku a jejich doprovody, mnohdy celé
rodiny. A komu se nechtûlo nebo ne-
mohl bûÏet, mohl si vyzkou‰et novin-
ku - projekt „Turisté jdou s námi”.
V rámci Boskovick˘ch bûhÛ byl tento
projekt poprvé pfiedstaven v roce 2014
a i v Blansku o nûj byl mezi turisty
z celé republiky velk˘ zájem. Z cel-
kem 141 úãastníkÛ bylo pouze 10
z Blanska (!), ostatní pfiijeli opravdu
z celé âeské republiky (Praha, âeské
Budûjovice, Mladá Boleslav, Turnov,
Jirkov, Chomutov, Liberec, …).
Pfiijelo také nûkolik turistick˘ch klu-
bÛ, nejvût‰í zastoupení mûl KâT
Fénix Brno s 34 ãleny. V‰ichni zájem-
ci mohli za absolvování nûkteré ze
ãtyfi tras získat do svého Turistického
deníku unikátní Absolventskou turis-
tickou vizitku PMK 2016.

Krátce pfied jednou hodinou leto‰ní
PÛlmaraton spoleãnû zahájili starosta
mûsta Blanska Ivo Polák, místostarosta
mûsta Blanska Jifií Crha a starostka

Do Mûstského bûhu s AUTOCON-
TEM na 2,4 kilometru se registrovalo
128 bûÏcÛ, odvahu stoupnout si na star-
tovní ãáru ale nakonec na‰lo jen 111
z nich, opût vãetnû Jifiího Crhy. V cíli
byl nejrychleji z muÏÛ David Klíã, z Ïen
celkovû ãtvrtá Alena Matûjáková.

Od dvou hodin byly na programu
Dûtské bûhy. Nejvíce zastoupen˘ byl
bûh dûtí s rodiãi na 60 metrÛ. BûÏelo se
v nûkolika vlnách a v cíli rozdávali 
zástupci partnerÛ tohoto bûhu – spoleã-
nosti LANIK Boskovice a VAS, a.s. 
divize Boskovice – dûtem sladkosti
a pamûtní medaile. Tûch bylo nakonec
vydáno 92.

Do hlavního závodu – PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem na 21,1 km – se re-
gistrovalo 1 152 vytrvalcÛ. Hymna 
bûhÛ „Sportuj s námi” nakonec vypro-
vodila na traÈ po startovním v˘stfielu
Jifiího Crhy 971 bûÏcÛ, z nichÏ aÏ do cí-
le dobûhlo 955.

Vítûzi 21. roãníku PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem se stali László
Gregor z Maìarska v kategorii muÏÛ
a Petra Kamínková v kategorii Ïen.
V kategorii muÏÛ obsadil druhé místo
dal‰í maìarsk˘ závodník Tamás Nagy,
nejlep‰ím âechem byl na tfietím místû

Jifií Petr. Nejvûrnûj‰í úãastník bûhÛ
„Sportuj s námi”, Daniel Orálek, skon-
ãil celkovû ãtvrt˘ a první ve své vûkové
kategorii. V T˘mové soutûÏi zvítûzil
t˘m „Vinafii a pivafii”, letos poprvé byl
také vyhlá‰en nejlep‰í Ïensk˘ t˘m. Tím
se stal celkovû ãtvrt˘ t˘m RUNMUM.

Odmûnûni byli také vítûzové celo-
roãních soutûÏí „Sportuj s námi”. Ve
fotosoutûÏi získala fotoaparát od
spoleãnosti AUTOCONT Lidka
Poli‰enská, v soutûÏi o nejlep‰í tré-
ninkovou trasu získal Lubomír
Dufek poukaz od spoleãnosti SAL-
MING na jeden pár bûÏecké obuvi
dle vlastního v˘bûru. K pfiesnému
poãtu startujících v hlavním závodû
byli nejblíÏe tipafi Dalibor Lecian
a tipafika Martina Hrazdilová. Získali
poukaz od spoleãnosti NEWLINE na
nákup zboÏí v hodnotû 1 500 korun.

Leto‰ní roãník PÛlmaratonu Morav-
sk˘m krasem se vydafiil a i pfies horké
letní poãasí se ho zúãastnil standardní
poãet bûÏcÛ i divákÛ, ktefií vydrÏeli aÏ
do konce veãerního koncertu skupiny
Tfietí zuby.

Text a foto: Jaroslav Parma

Spolek „Sportuj s námi” pofiádal 21. roãník PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem na námûs-
tí Republiky v Blansku opût v tradiãním termínu – poslední prázdninovou sobotu 27. srpna.

mûsta Boskovice Hana Nedomová.
Deklarovali tak vzájemnou podporu
bûhÛm, které spolek „Sportuj s námi”
pofiádá v blanenském a boskovickém
regionu. Kromû mûsta Blanska je part-
nerem PMK i Jihomoravsk˘ kraj, za
kter˘ se PÛlmaratonu zúãastnil zastupi-
tel Vladimír ·merda. Odstartoval
Mûstsk˘ bûh s AUTOCONTEM a pfie-
dával ceny nejlep‰ím bûÏcÛm.

V prÛbûhu 21. roãníku PÛlmaratonu se
na hlavním pódiu v doprovodném pro-
gramu pfiedvedly Fit studio Cvicsnami.cz
Blansko vedené Anetou Kuklínkovou,
oddíl Aikido Boskovice veden˘ Karlem
Trefn˘m, hudební skupiny FLERET
a Tfietí zuby, pro dûti byly na Wanklovû
námûstí k dispozici rÛzné atrakce.

Policie âeské republiky si pfiipravila
náborov˘ workshop „Policistou na
zkou‰ku”, kter˘m se snaÏila najít nové
posily do svého t˘mu v ãele s vedoucím
územního odboru PâR Blansko plukov-
níkem ZdeÀkem Grénarem.

Sportovní ãást PÛlmaratonu zahájil
Lidov˘ bûh na 800 metrÛ kolem námûs-
tí Republiky. Na start se postavila ãtyfii-
cítka bûÏcÛ, mezi kter˘mi byl i patron
PÛlmaratonu a místostarosta mûsta Jifií
Crha. Starosta Ivo Polák nemohl bûÏet,
protoÏe musel bûh odstartovat.

PÛlmaraton se vrátil do letního poãasí


