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V sobotu 18. srpna bylo od rána v Blansku na námûstí Republiky ru‰no. Stavûly se stany a v‰e se chystalo tak, aby v odpoled-
ních hodinách mohl b˘t zahájen ELEVEN PÛlmaraton Moravsk˘m krasem.
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Slavnostní zahájení pfiedstaviteli mûsta

Slavnostního zahájení se ujal 
starosta mûsta Blanska Ivo Polák
a místostarosta Jifií Crha, kter˘ je kaÏ-
doroãnû patronem PÛlmaratonu. Po
sedmi letech se pofiadatelem opût sta-
lo ASK Blansko a nutno fiíci, Ïe se 
tohoto nelehkého úkolu zhostili spor-
tovci dobfie. Na pfiípravu celé akce
mûli pÛl roku, coÏ je míÀ neÏ jindy.
Novinkou na leto‰ním roãníku pÛl-

maratonu bylo nové propagaãní logo
mûsta Blanska. Oficiálnû pfiedstaveno
bude v záfií, ale bannery s nov˘m lo-
gem uÏ visely podél startu. Nûktefií
náv‰tûvníci toto logo sv˘m bystr˘m
okem zaznamenali. 

Po slavnostním zahájení se námûs-
tím projeli „inlinisté”, ktefií absolvo-
vali 4 800 m. Následoval Dûtsk˘ 
pÛlmaraton a lidov˘ bûh na 800 metrÛ,

kdy kaÏd˘ úãastník dostal svoji me-
daili. Bûh mûstem a Bûh mlad˘ch na
2,4 km nemohl samozfiejmû chybût.
Tyto kategorie jsou urãené pfiedev‰ím
rodinám s dûtmi. 

Hlavní závod odstartoval v 17.30
a na start se postavilo tfii sta osmde-
sát tfii závodníkÛ. Kategorii muÏÛ
ovládli KeÀané, jako první probûhl
cílovou rovinku Silas Mwetich z te-
amu Benedek-Team s ãasem
01:07:43, následoval ho Isaac
Kimutai Ngeno, také z Keni i
stejného teamu s ãasem 01:09:21
a tfietí místo obsadil Jifií âípa
z Salomon-Suunto/BehejBrno s
ãasem 01:09:25. V kategorii Ïen
zvítûzila maìarka Zita Kácser
z Benedek-Team s ãasem 01:19:40,
druhá byla na‰e Petra Kamínková,
která bûÏela za Svat˘ Kopeãek, ãas
01:22:37 a tfietí byla Martina
Vévodová z AK Perná s ãasem
01:24:09. 

V ãase, kdy byli maratonci na 
trati, probûhla Spanilá Inline jízda
mûstem. Doprovodn˘ program byl

po cel˘ den ve spodní ãásti námûstí
a samozfiejmû nechybûly stánky s ob-
ãerstvením a hlavnû s pitím. Pivovar
âerná Hora se postaral o Ïíznivé ná-
v‰tûvníky i závodníky samotné. Cel˘
pern˘ den, kdy panovalo horko a dus-
no, by nebylo moÏné „pfieÏít” bez 
pomoci VAS a.s., divize Boskovice,
která „svlaÏovala” i bûÏce na trati. Dík
patfií nejen hlavním partnerÛm a to
Jihomoravskému kraji a mûstu
Blansku, ale v‰em partnerÛm a spon-
zorÛm akce, bez kter˘ch by nebylo
moÏné takto velkou akci pfiipravit.
Cel˘m dnem nás provedl slovem mo-
derátor Frekvence 1 a Evropy 2
Michal Chylík a Jaroslav Jefiábek
z KSMB, o hudební produkci se po-
staral DJ – Robert Jufiek a skupina
Netop˘fii. Závûr horkého dne patfiil
skupinû P?nk, která sv˘m hudebním
vystoupením celou akci ukonãila.

Je nutno podûkovat v‰em, ktefií se
24. roãníku PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem zúãastnili aktivnû nebo se pfii-
‰li jen bavit a fandit. 
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