
propozice:       Moravský UltraMaraton – 3. Blanenská   
                      etapa

Dne: úterý 1. července 2014
Místo: Blansko – Lomnice u Tišnova
Ročník: 22. ročník  
Poháry: OBL, ČAU Ultracup 2014, Poco Loco Run
Délka hlavní tratě: 43 km
Povrch: terén, lesní a polní cesty, málo frekventové silnice 
Popis trati: převážně po turistických cestách (mapka na webu)
Další informace o závodě: http://mum.ultracau.cz/
Kategorie: M, Ž
Čas prezentace: 13:00 hod (nejpozději 30minut před startem)
Místo prezentace: Blansko, nám. Republiky 1 (bývalý okresní úřad) 
Čas startu: 14:00 (pro pomalejší běžce) a 15:00 hod.
Místo startu: Blansko, Náměstí Republiky 1
Startovné na místě: 270,- Kč (s tričkem 400,- Kč do 15.6.)  
Odměny: věcné
Počet startujících celkem: nová etapa
rekordy: budou ustanoveny
Webové stránky: www.mum.ultracau.cz

Kontakt: dao@anet.eu tel. +420 603179381 

Jiné:

Závod je 3.etapou terénního ultramaratonu na 7x 43 km, který probíhá ve dnech 29.6.-5.7.2014 . 
Všechny jeho etapy mají délku maratonu a trať vede velmi členitým terénem (profil každé etapy 
zahrnuje v průměru 900 m stoupání), tím je náročnější než jiné podobné závody organizované na 
území ČR.  Celý ultramaraton je současně MČR v terénním etapovém ultramaratonu, je také 
zařazen do poháru ČAU Ultracup 2014 a  běží se jako vzpomínka na Caballa Blanca (hrdina 
knihy Born to Run) Poco Loco Run (Tak trochu šílený běh). 
Účast na této etapě je výbornou příležitostí  jak ochutnat atmosféru ultramaratonu a setkání s 
legendami  jako  je  maratonská  babička  Sigrid  Eichner  nebo  Železný  Meyer.  Ke  startu  jsou 
přihlášeni účastníci ze devíti zemí.    
Pro toho, KDO SI NETROUFÁ NA CELÝ MARATON, je připraven speciální úsek pro 
příchozí běžce. Při něm si mohou ověřit jak rychle běhají ultramaratonci. Kdo doběhne na 
první občerstvovačku na Hořicích dříve než Daniel Orálek (pro něho to bude třetí maraton 
v  řadě),  získá  diplom  s  jeho  fotografií,  textem  JSEM  RYCHLEJŠÍ  NEŽ  DANIEL 
ORÁLEK a pivo v penzionu U Strakatého koně. Zúčastnit se může každý, startovné se na 
tenhle úsek neplatí. 
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