
 

 
 
propozice:        Půlmaraton Moravským krasem 2016 
 

Dne: so 27. srpna 2016 

Místo: Blansko 

Ročník: 21. 

Poháry: Okresní běžecká liga – Blansko 

Délka hlavní tratě: 21,1 km (ostatní viz. propozice níže) 

Povrch: asfalt – silnice 

Popis trati: Trať vede centrem města a po silnici do Moravského 
krasu. Převážně asfalt, minimální úsek tvoří dlažba. 
Běží se dva okruhy městem a následně směr Moravský 
kras (Punkevní jeskyně) a zpět. 
Závod proběhne za omezeného silničního provozu. 

Další informace o závodě: (viz. originální propozice na dalších stranách) 

Kategorie: M, MV1, MV2, MV3, Ž, ŽV 

Čas prezentace: minimálně hodinu před startem daného závodu 

Místo prezentace: Městský úřad Blansko (nám. Republiky) 

Čas startu: 16:00 hod. (hlavní závod), ostatní viz. orig.propozice 

Místo startu: Blansko, nám. Republiky 

Startovné na místě:  

Odměny: finanční pro nejlepších pět žen a mužů 
věcné pro první tři v každé kategorii 

Počet startujících celkem:  1200 v roce 2013 

Mužský rekord: 1:05:34, Jan Pešava (1997), Dukla Praha 

Ženský rekord: 1:15:10, Iva Jurková (1997), Slávia Uh. Hradiště 

Poslední vítěz muži: Jan Kohut, Relax-fit.cz Team 

Poslední vítěz ženy: Petra Kamínková, Adidas Boost Team 

Webové stránky: www.blansko.sportujsnami.cz 

Kontakt: Petr Bartošek, sportujsnami@sportujsnami.cz 
Další info:  
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P�lmaraton Moravským krasem 2016
Propozice - PMK na 21,0975 km 

Poznejte jedno z nejnavšt�vovan�jších míst v �eské republice jinak. Poznejte Moravský kras 
jako skv�lé místo pro váš p�lmaraton! 

P�ij�te b�hat, fandit, bavit se!              

datum start vzdálenost Cíl limit 

27. srpna 2016 
Blansko,  

nám. Republiky 
16:00 hod. 

21,1 km 
Blansko,  

nám. Republiky       3 h 

Startovní poplatek 

Rozhodující pro výši startovného je datum p�ipsání platby na ú�et po�adatele. 

datum registrace cena 

do 31. 5. 2016  350 K�

do 31. 7. 2016  450 K�

od 1. 8. 2016       450 K�*  

* cena bez tri�ka 

POZOR! 
Od 1. 8. 2016 b�žc�m negarantujeme tri�ko závodu!  

Startovní balí�ek 
Funk�ní tri�ko NEWLINE, startovní �íslo, �ip s návodem k použití (nutná kontrola �ipu 
p�i p�evzetí balí�ku), pitný režim každých 5 km, ob�erstvení v cíli.  

Servis pro b�žce: 
• �as m��ený �ipem 
• SMS s cílovým �asem  
• on-line výsledky na www.sportujsnami.cz  
• šatna 
• sprchy 
• úschovna tašek 
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Vyzvednutí startovního balí�ku 
Vyzvednutí startovního �ísla a balí�ku probíhá v prostorách M�stského ú�adu v Blansku  
(nám. Republiky), a to minimáln� 1hodinu p�ed startem! 
Žádáme b�žce bydlící v regionu o vyzvednutí startovního balí�ku v pátek 26. 8. 2016 od 15.00  
do 18.00 hod.

Možnosti registrace 
- on-line registrace na webu: www.sportujsnami.cz.

Úhrada startovného 
Bezhotovostní p�evod 
�íslo ú�tu pro platbu z �R v K�: 2300616148/2010;  
pro mezinárodní platby (v�etn� Slovenska) IBAN: CZ0920100000002300616148, BIC kód: 
FIOBCZPPXXX. 

P�i bezhotovostním p�evodu je variabilní a specifický symbol vygenerován systémem. 
Do poznámky prosím uvád�jte jméno a p�íjmení registrovaného. Platby provád�jte výhradn�
jednotliv�, vždy pouze za jednoho ú�astníka! 

Sou�ástí p�lmaratonu je i TÝMOVÝ B�H – viz samostatné propozice  

Prezentace, technické zázemí 
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Popis trat�

Tra� vede centrem m�sta a silnicí do Moravského krasu. 
P�evážn� asfalt, minimální úsek tvo�í dlažba. 
B�ží se dva okruhy m�stem a pak sm�rem k Moravskému krasu (Punkevní jeskyn�) a zp�t. 
Závod prob�hne za omezeného silni�ního provozu. 

Mapa trat�

�

Kategorie 
                       Muži                                                                     Ženy 

A. muži 18-39 let (1977 - 1998)   A. ženy 18-34 let (1982 – 1998) 

B. muži 40-49 let (1967 -1976)   B. ženy 35-44 let (1972 – 1981) 

C. muži 50-59 let (1957 - 1966)   C. ženy 45-54 let (1962 – 1971) 

D. muži 60-69 let (1947 – 1956)   D. ženy 55 -64 let (1952 -1961) 

E. muži 70 a starší (1946 a d�íve)  E. ženy 65 a starší (1951 a d�íve) 

Záchranná služba 
První pomoc pro závodníky je zajiš�ována zdravotnickou záchrannou službou, která bude 
k dispozici po celou dobu závodu na dvou místech trati! 

Ceny 
Finan�ní ohodnocení  
Prvních p�t muž� a prvních p�t žen v absolutním po�adí 
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M: 5.000 K�/ 3.500 K�/ 2.500 K�/ 1.500 K�/ 1.000 K�
Ž: 5.000 K�/ 3.500 K�/ 2.500 K�/ 1.500 K�/ 1.000 K�

V�cné ceny 
Celková hodnota 30 000 K� (pro první t�i v každé kategorii) 

Pravidla  

• Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 7 dn� od registrace, 
v p�ípad�, že poplatek není v�as uhrazen, registrace bude bez upozorn�ní vymazána. 

• Registrace b�žc� bude uzav�ena nejpozd�ji 24. 8. 2016, p�ípadná další registrace je možná 
pouze v den závod�, a to z p�ípadných odhlášek.

• Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to �ástkou splatnou v den 
platby, která je v plné výši p�ipsána na ú�et po�adatele. Platba bankovním p�evodem musí 
být p�ipsána nejpozd�ji 24. 8. 2016 na ú�et po�adatele. 

• Pro správné za�azení b�žce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to 
zda již v�ku p�ed závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne.

• Závod se uskute�ní bez ohledu na pov�trnostní podmínky.  
• Na samotných b�žcích leží osobní odpov�dnost za rozhodnutí o své fyzické p�ipravenosti a 

schopnosti ub�hnout celou vzdálenost.  
• Po celé délce trat� je doprovod b�žce na in-linech, jízdních kolech nebo jiných jízdních 

prost�edcích p�ísn� zakázán. 
• Po�adatel není odpov�dný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou ú�astí 

v závod� nebo jeho sledováním.  
• Organizátor má právo z kapacitních d�vod� uzav�ít registraci p�ed�asn� bez p�edchozího 

oznámení.  
• Registra�ní poplatek je kone�ný a je nevratný.  
• Po�adatel si vyhrazuje právo posunout �as startu nebo v naléhavém p�ípad� pozm�nit trasu 

b�hu. 
• B�žec registrovaný do více b�h� v rámci celodenní akce hradí pouze jeden (dražší) 

b�h a obdrží jeden startovní balí�ek.
• Balí�ky, ceny pro vít�ze a výhry, které si b�žci nevyzvednou v den b�hu, propadají ve 

prosp�ch po�adatele. 
• V p�ípad� ztráty �ipu b�žcem uhradí b�žec vzniklou škodu, a to ve výši 500 K�. 
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P�lmaraton Moravským krasem 2016
Propozice - B�h m�stem na 2,4 km 

Zú�astn�te se a bu�te spole�n� s námi u nejv�tší sportovn� kulturní akce regionu. Závod je 
ur�en všem, kte�í se oficiáln� p�ihlásí.  

P�ij�te b�hat, fandit, bavit se!              

B�h m�stem na 2,4 km je otev�en všem bez omezení v�ku, �as je m��en �ipovou technologií. 
Vyhodnoceni budou první t�i nejlepší závodníci a závodnice, kte�í obdrží hodnotné ceny. 

datum start vzdálenost Cíl limit 

27. srpna 2016
Blansko,  

nám. Republiky 
13:20 hod. 

2,4 km 
Blansko,  

nám. Republiky        40 min.

Startovní poplatek 
Rozhodující pro výši startovného je datum p�ipsání platby na ú�et po�adatele. 

datum registrace cena 

do 31. 5. 2016  100 K� / 70 K�*

do 31. 7. 2016  140 K� / 100 K�*

od  1. 8. 2016         140 K�* 

* cena bez tri�ka 

POZOR! 
B�žc�m nabízíme možnost registrace do b�h� bez obdržení tri�ka. Pokud si zatrhnete 
v registra�ním formulá�i kolonku „BEZ tri�ka“, sníží se vám startovné (viz. tabulka).  
Od 1. 8. 2016 je startovné jednotné, závodník�m, kte�í se zaregistrují od 1. 8. 2016 
negarantujeme tri�ko závodu!  

Startovní balí�ek
Tri�ko, startovní �íslo, �ip s návodem použití (nutná kontrola �ipu p�i p�evzetí balí�ku) pitný 
režim na v cíli. 

Servis pro b�žce: 
• šatna 
• úschovna tašek 
• �as m��ený �ipem 
• SMS s cílovým �asem 
• on-line výsledky na www.sportujsnami.cz 
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Vyzvednutí startovního balí�ku 

Vyzvednutí startovního �ísla a balí�ku probíhá v prostorách M�stského ú�adu v Blansku  
(nám. Republiky), a to minimáln� 1hodinu p�ed startem! 
Žádáme b�žce bydlící v regionu o vyzvednutí startovního balí�ku v pátek 26. 8. 2016 od 15.00  
do 18.00 hod.

Možnosti registrace 

- on-line registrace na  webu: www.sportujsnami.cz .  

Úhrada startovného 

Bezhotovostní p�evod 
�íslo ú�tu pro platbu z �R v K�: 2300616148/2010;  
pro mezinárodní platby (v�etn� Slovenska) IBAN: CZ0920100000002300616148, BIC kód: 
FIOBCZPPXXX. 

P�i bezhotovostním p�evodu je variabilní a specifický symbol vygenerován systémem. 
Do poznámky prosím uvád�jte jméno a p�íjmení registrovaného. Platby provád�jte výhradn�
jednotliv�, vždy pouze za jednoho ú�astníka! 

Prezentace, technické zázemí 
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Popis trat�

Tra� vede centrem m�sta. 
P�evážn� asfalt, minimální úsek tvo�í dlažba.
B�ží se dva okruhy m�stem (jeden delší o délce 1 600 metr�  a jeden kratší o délce 800 metr�). 
Závod prob�hne za omezeného silni�ního provozu. 

Mapa trat�

Kategorie 
Nejsou vypsány, vyhodnocují se t�i nejrychlejší ženy a t�i nejrychlejší muži, kte�í obdrží v�cné 
ceny. 

Záchranná služba 
První pomoc pro závodníky je zajiš�ována zdravotnickou záchrannou službou, která bude 
k dispozici po celou dobu závodu! 
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Pravidla  
• Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 7 dn� od registrace, 

v p�ípad�, že poplatek není v�as uhrazen, registrace bude bez upozorn�ní vymazána. 
• Registrace b�žc� bude uzav�ena nejpozd�ji 24. 8. 2016, p�ípadná další registrace je možná 

pouze v den závod�, a to z p�ípadných odhlášek.
• Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to �ástkou splatnou v den 

platby, která je v plné výši p�ipsána na ú�et po�adatele. Platba bankovním p�evodem musí 
být p�ipsána nejpozd�ji 24. 8. 2016, na ú�et po�adatele. 

• Závod se uskute�ní bez ohledu na pov�trnostní podmínky.  
• Na samotných b�žcích leží osobní odpov�dnost za rozhodnutí o své fyzické p�ipravenosti a 

schopnosti ub�hnout celou vzdálenost.  
• Po celé délce trat� je doprovod b�žce na in-linech, jízdních kolech nebo jiných jízdních 

prost�edcích p�ísn� zakázán. 
• Po�adatel není odpov�dný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou ú�astí 

v závod� nebo jeho sledováním.  
• Organizátor má právo z kapacitních d�vod� uzav�ít registraci p�ed�asn� bez p�edchozího 

oznámení.  
• Registra�ní poplatek je kone�ný a je nevratný.  
• Po�adatel si vyhrazuje právo posunout �as startu nebo v naléhavém p�ípad� pozm�nit trasu 

b�hu. 
• B�žec registrovaný do více b�h� v rámci celodenní akce hradí pouze jeden (dražší) 

b�h a obdrží jeden startovní balí�ek.
• Balí�ky, které si b�žci nevyzvednou v den b�hu, propadají ve prosp�ch po�adatele. 
• V p�ípad� ztráty �ipu b�žcem uhradí b�žec vzniklou škodu, a to ve výši 500 K�. 
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P�lmaraton Moravským krasem 2016
Propozice - Lidový b�h na 800 m 

Ud�lejte n�co pro sebe, svoji rodinu a p�átele. Poj�te si spole�n� zab�hat! 
Lidový b�h o délce 800 m je otev�en všem bez omezení v�ku, aniž byste se museli registrovat.  

P�ij�te b�hat, fandit, bavit se!              

Start Lidového b�hu bude spole�ný všem b�žc�m. B�h se nevyhodnocuje a není m��en.

datum start vzdálenost Cíl limit 

27. srpna 2016
Blansko,  

nám. Republiky 
13:00 hod. 

800 m 
Blansko,  

nám. Republiky       20 min. 

Startovní poplatek 
B�h je osvobozen od startovního poplatku. 

Registrace 
Na b�h se neregistrujte, sta�í v�as p�ijít na start. 

Startovní balí�ek
Zájemci o tento b�h neobdrží balí�ek. 

Servis pro b�žce: 
• šatna 
• úschovna tašek 

Popis trat�
Tra� vede centrem m�sta. Povrch - asfalt. B�ží se jeden menší okruh m�stem. 
Závod prob�hne za omezeného silni�ního provozu. 

Kategorie 
Nejsou vypsány, b�h se nevyhodnocuje. 

Záchranná služba 
První pomoc pro závodníky je zajiš�ována zdravotnickou záchrannou službou, která bude 
k dispozici po celou dobu závodu! 
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Prezentace, technické zázemí 

Mapa trat�

�
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Pravidla  
• Registrace na tento b�h není nutná. 
• Závod se uskute�ní bez ohledu na pov�trnostní podmínky.  
• Na samotných b�žcích leží osobní odpov�dnost za rozhodnutí o své fyzické p�ipravenosti a 

schopnosti ub�hnout celou vzdálenost.  
• Po celé délce trat� je doprovod b�žce na in-linech,  jízdních kolech nebo jiných jízdních 

prost�edcích p�ísn� zakázán. 
• Po�adatel není odpov�dný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou ú�astí 

v závod� nebo jeho sledováním.  
• Organizátor má právo z kapacitních d�vod� p�ed samotným startem omezit po�et 

ú�astník�.  
• Po�adatel si vyhrazuje právo posunout �as startu nebo v naléhavém p�ípad� pozm�nit trasu 

b�hu. 
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P�lmaraton Moravským krasem 2016
Propozice - D�tské b�hy 

P�ij�te b�hat, fandit, bavit se!              

Cílovou skupinou jsou d�ti od 2 do 7 let. Starty malých b�žc� jsou z r�zné vzdálenosti. 
Nejmenší d�ti s rodi�i �i bez rodi�� b�ží 60 m, d�ti ve v�ku 6 – 7 let b�ží 100 m. B�hy se 
nevyhodnocují. 

datum start vzdálenost Cíl limit 

27. srpna 2016
Blansko,  

nám. Republiky 
14:00 hod. 

60-100 m 
Blansko,  

nám. Republiky       20 min. 

Startovní poplatek 
Rozhodující pro výši startovného je datum p�ipsání platby na ú�et po�adatele. 

datum registrace cena 

do 31. 5. 2016  50 K� / 20 K�*

do 31. 7. 2016  70 K� / 40 K�*

od  1. 8. 2016         70 K�* 

* cena bez tri�ka 

POZOR! 
B�žc�m nabízíme možnost registrace do b�h� bez obdržení tri�ka. Pokud si zatrhnete 
v registra�ním formulá�i kolonku „BEZ tri�ka“, sníží se vám startovné o 30 K� (viz. tabulka).  
Od 1. 8. 2016 je startovné jednotné, závodník�m, kte�í se zaregistrují od 1. 8. 2016 
negarantujeme tri�ko závodu!  

Startovní balí�ek
Tri�ko, startovní �íslo, poukázka na nápoj + ob�erstvení v balí�ku. 

Servis pro malé b�žce: 
• šatna 
• úschovna tašek 

Vyzvednutí startovního balí�ku 
Vyzvednutí startovního �ísla a balí�ku probíhá v prostorách M�stského ú�adu v Blansku  
(nám. Republiky), a to minimáln� 1 hodinu p�ed startem! 
Žádáme b�žce bydlící v regionu o vyzvednutí startovního balí�ku v pátek 26. 8. 2016 od 15.00  
do 18.00 hod.



         

Sportuj s námi, z.s., Sv. �echa 54/17, 680 01  Boskovice 
www.sportujsnami.cz 

Možnosti registrace 

on-line registrace na webu: www.sportujsnami.cz

Úhrada startovného 

Bezhotovostní p�evod 
�íslo ú�tu pro platbu z �R v K�: 2300616148/2010;  
pro mezinárodní platby (v�etn� Slovenska) IBAN: CZ0920100000002300616148, BIC kód: 
FIOBCZPPXXX. 

P�i bezhotovostním p�evodu je variabilní a specifický symbol vygenerován systémem. 
Do poznámky prosím uvád�jte jméno a p�íjmení registrovaného. Platby provád�jte výhradn�
jednotliv�, vždy pouze za jednoho ú�astníka! 

Prezentace, technické zázemí 

Popis trat�

Tra� vede centrem m�sta. Povrch tvo�í silnice. Závod prob�hne bez silni�ního provozu.
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Mapa trat�

Z místa ozna�eného �. 1 startují tyto kategorie: 
- d�ti spolu s rodi�i (jedná se o spole�ný b�h rodi�� a d�tí) 
- d�ti do 5 let bez rodi�� (jedná se o d�ti do 5 let, které mají odvahu b�žet bez rodi�ovské 

pomoci) 
Z místa ozna�eného �. 2 startují d�ti ve v�ku 6-7 let. 

Kategorie 

start Kategorie Délka b�hu

14.00 d�ti spolu s rodi�i  60 m 

14.10 d�ti do 5 let bez rodi�� 60 m 

14.20 d�ti od 6 do 7 let 100 m 

Záchranná služba 
První pomoc pro závodníky je zajiš�ována zdravotnickou záchrannou službou, která bude 
k dispozici po celou dobu závodu! 

Pravidla  
• Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 7 dn� od registrace, 

v p�ípad�, že poplatek není v�as uhrazen, registrace bude bez upozorn�ní vymazána. 
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• Registrace b�žc� bude uzav�ena nejpozd�ji 24. 8. 2016, p�ípadná další registrace je možná 
pouze v den závod�, a to z p�ípadných odhlášek.

• Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to �ástkou splatnou v den 
platby, která je v plné výši p�ipsána na ú�et po�adatele. Platba bankovním p�evodem musí 
být p�ipsána nejpozd�ji 24. 8. 2016 na ú�et po�adatele. 

• Pro správné za�azení b�žce do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda 
již v�ku p�ed závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne.

• Závod se uskute�ní bez ohledu na pov�trnostní podmínky.  
• Na samotných b�žcích leží osobní odpov�dnost za rozhodnutí o své fyzické p�ipravenosti a 

schopnosti ub�hnout celou vzdálenost.  
• Po celé délce trat� je doprovod b�žce na in-linech, jízdních kolech nebo jiných jízdních 

prost�edcích p�ísn� zakázán. 
• Po�adatel není odpov�dný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou ú�astí 

v závod� nebo jeho sledováním.  
• Organizátor má právo z kapacitních d�vod� uzav�ít registraci p�ed�asn� bez p�edchozího 

oznámení.  
• Registra�ní poplatek je kone�ný a je nevratný.  
• Po�adatel si vyhrazuje právo posunout �as startu nebo v naléhavém p�ípad� pozm�nit trasu 

b�hu. 
• V p�ípad� registrace b�žce do více b�h� v rámci celodenní akce hradí ú�astník pouze jeden 

(dražší) b�h a obdrží jeden startovní balí�ek. 
• Balí�ky, ceny pro vít�ze a výhry, které si b�žci nevyzvednou v den b�hu, propadají ve 

prosp�ch po�adatele. 
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P�lmaraton Moravským krasem 2016 
Podmínky ú�asti v Týmovém b�hu 

Zú�astn�te se 21. ro�níku a bu�te spole�n� s námi. Týmový b�h je ur�en všem, kte�í se 
oficiáln� p�ihlásí na p�lmaraton.  Start b�žc� Týmového b�hu prob�hne spole�n� s ostatními 
b�žci daného b�hu. 

P�ij�te b�hat, fandit, bavit se!              

Definice

Týmový b�h je vypsán pro tra� 21,1 km, ú�astnit se m�že každý (kamarádi, firmy, kluby,…). 

Složení 

Minimální po�et v týmu je 5 b�žc�, maximální po�et 10 b�žc�.  

Postup p�ihlášení 

1. B�žec si p�i registraci zatrhne sd�lení „zú�astním se týmového b�hu“ a napíše jméno 
svého týmu 

2. Tým bude hodnocen za p�edpokladu, že se ve startovní listin� objeví do 15. 8. 2016 
nejmén� u 5 b�žc� stejné jméno týmu. 

3. Sou�asn� musí vedoucí týmu vyplnit formulá� pro p�ihlášení Týmového b�hu (viz níže - 
list �. 2). Tento formulá� zaslat v elektronické podob� na adresu: 
pulmaraton.blansko@seznam.cz do data uzáv�rky p�ihlášek. 

Termín uzav�ení registrace do týmového b�hu

Uzáv�rka p�ihlášek do týmového b�hu je stanovena na 15. 8. 2016. 

Hodnocení 

Nejlepších p�t �as� v každém týmu bude se�teno. Vyhodnocují se t�i nejlepší týmy s nejnižším 
�asem a jeden nejlepší tým jen v ženském obsazení. 

Poznámka: 

P�ípadné zm�ny v týmovém b�hu je nutné �ešit písemn� nebo e-mailem, a to také nejpozd�ji 
do 15. 8. 2016. 
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List �. 2 

P�IHLÁŠKA DO TÝMOVÉHO B�HU – POTVRZENÍ Ú�ASTI 

název týmu:     
    ( název, který bude uveden ve startovní a výsledkové listin�) 

vedoucí 
týmu:      
  (jméno a p�íjmení)   
      
    (e-mail)   (telefon) 

složení týmu: 1.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

  2.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

  3.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

  4.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

minimum 5.     
�len� týmu   (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

  6.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

  7.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

  8.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

  9.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

  10.     
    (jméno a p�íjmení)   (ro�ník) 

Vypln�ním tiskopisu a jeho odesláním došlo k registraci týmu do týmového b�hu. Tým bude 
hodnocen v rámci P�lmaratonu Moravským krasem. 

………………………………………… 
     Jméno a podpis vedoucího týmu 



PROPOZICE
P�lmaraton Moravským krasem 2016 

Turisté jdou s námi 
pro unikátní Absolventskou vizitku

Zú�astn�te se P�lmaratonu Moravským krasem 2016 a bu�te spole�n� s námi u nejv�tší sportovn�
kulturní akce regionu. Letos poprvé si dají v Blansku na záv�r prázdnin dostavení�ko nejen b�žci, ale 
i turisté. 

Popis projektu Turisté jdou s námi 
Projekt je ur�en pro všechny, kte�í se cht�jí aktivn� zú�astnit P�lmaratonu Moravským krasem, ale 
necht�jí nebo nemohou b�žet. Ideální je pro doprovod b�žc�, rodi�e s malými d�tmi a pro turisty.  
Pro sb�ratele turistických známek je ideální p�íležitostí obohatit svou sbírku unikátní absolventskou 
vizitkou, kterou nelze získat nikdy jindy a nikde jinde.  
Na výb�r jsou trasy r�zných délek, vhodných pro rodi�e s d�tmi i pro zdatn�jší turisty.  
Po zaregistrování obdrží každý Kontrolní kartu, na kterou bude p�i absolvování zvolené trasy 
zapisovat unikátní kódy, které budou umíst�ny na všech trasách. Každý ú�astník, který p�edloží 
Kontrolní kartu s alespo� dv�ma kódy do 16.00 hodin v Blanenské informa�ní kancelá�i Blanka, má 
nárok na zakoupení unikátní turistické Absolventské vizitky P�lmaraton Moravským krasem 2016 za 
zvýhodn�nou cenu.  

Startovní poplatek 
Projekt Turisté jdou s námi je osvobozen od startovního poplatku. 

Registrace 
Od 10.00 do 13.00 hodin v Blanenské informa�ní kancelá�i Blanka, Rožmitálova ulice 6. 
Každý ú�astník obdrží p�i registraci Kontrolní kartu a mapky p�ipravených tras. 

Cíl 
Každý ú�astník, který p�edloží do 16.00 hodin v Blanenské informa�ní kancelá�i Blanka Kontrolní 
kartu s alespo� dv�ma kódy, má nárok na zakoupení unikátní turistické Absolventské vizitky 
P�lmaraton Moravským krasem 2016 za zvýhodn�nou cenu. 

Popis tras 
Pro ú�astníky projektu „Turisté jdou s námi" jsou p�ipraveny tyto trasy: 

Za zábavou i pou�ením – 3,5 km 
Trasa je ur�ena pro ty, kte�í se cht�jí po cest� dozv�d�t i n�co zajímavého z historie. 
Zajímavé body na trase:  
Zámek Blansko – zde si m�žete prohlédnout nové muzejní expozice: Chemická laborato� barona 
Reichenbacha, Objevitelé Moravského krasu, Historie hrad� na Blanensku, Figurální litina  z 
blanenských železáren. Vstup po p�edložení Kontrolní karty zdarma. 

datum start vzdálenost Cíl limit 
27. srpna 2016 Blansko, nám. RepublikyR�zné, podle 

zvolené trasy 
Blansko, nám. 
Republiky 

do 16.00 



Rekrea�ní oblast Palava tvo�í um�lá vodní nádrž (vybavení: klouza�ky, skokanský m�stek, molo) s 
možností koupání, d�tské brouzdališt� s vodním chrli�em, d�tské h�išt� plné lákavých atrakcí pro 
nejmenší d�ti a písková pláž s prvky pro d�tské hry. 

D�ev�ný kostelík z poloviny 17. století. Stavba pochází z Nižního Selišt� na Podkarpatské Rusi. 
P�vodn� ur�en jako exponát na Výstavu soudobé kultury v Brn� v r. 1928. Je jedním z šesti 
podkarpatských kostelík�, které byly v letech 1929 –1936 zakoupeny r�znými spolky a mecenáši a 
p�evezeny na r�zná místa �eské republiky. Dnes slouží církvi �eskoslovenské husitské a 
�eskobratrské evangelické. Kostelík bude p�ístupný ú�astník�m projektu Turisté jdou s námi. 

Za sportem i relaxací - 3 km 
Trasa je ur�ena zejména pro rodi�e s d�tmi, a to i t�mi nejmenšími. 
Zajímavé body na trase:  
Aquapark  - bazén aquaparku obsahuje: �ty�i 25metrové plavecké dráhy, t�i skokanské m�stky 1 a 3 
metry, divokou �eku s houpacím bazénkem uprost�ed, 55 metr� dlouhý tobogán, 2,5 metru širokou a 
14,5 metru dlouhou skluzavku, bublinkovou masážní lavici, �ty�i vodní trysky ve st�n� bazénu, t�i 
chrli�e vody, vodní h�ib, dva dnové výrony vody 
D�tský bazének je sestaven ze dvou propojených bazénk� o pr�m�ru 4 a 6 metr�, s vodním h�ibem. 
V zadní �ásti areálu je široká píse�ná pláž, která obsahuje stylové d�tské h�išt� pro d�ti od 3 do 12 let 
(proléza�ky, houpa�ky) a dva plážové volejbalové kurty. 
Sou�ástí areálu je nové 4dráhové petanquové h�išt� v�etn� veškerého p�íslušenství. 
Sou�ástí provozn� správní budovy je také letní restaurace a bar s venkovním a vnit�ním posezením.  
Vstup po p�edložení Kontrolní karty zdarma. 

In-line stezka dlouhá 1 kilometr obepíná celý sportovní ostrov Ludvíka Da�ka, na kterém se krom�
aquaparku nachází také zimní stadion, sportovní hala, fotbalová h�išt�, basebalové h�išt�, kurty a 
další sportovišt�. 

Rozhlédnout se do kraje - 13 km
Jedná se o náro�n�jší trasu z hlediska p�evýšení ur�enou zejména pro turisty.  
Zajímavé body na trase:  
Rekrea�ní oblast Palava tvo�í um�lá vodní nádrž (vybavení: klouza�ky, skokanský m�stek, molo) s 
možností koupání, d�tské brouzdališt� s vodním chrli�em, d�tské h�išt� plné lákavých atrakcí pro 
nejmenší d�ti a písková pláž s prvky pro d�tské hry. 

Hotel Panorama �eškovice je t�íhv�zdi�kový, rodinný wellness hotel, s panoramatickým výhledem, 
v krásném p�írodním prost�edí nad m�stem Blansko. Hotel nabízí plnohodnotné využití volného �asu 
za každého po�así.  

Restaurace Ob�rka - od po�átku je toto jméno spojováno s vynikající �eskou kuchyní, která oslovuje 
nejen turisty a výletníky, ale nabízí pe�livé, kvalitní pokrmy pro gurmány z širokého okolí.

Rozhledna Podvrší – Veselice. Tato sou�asná moderní telekomunika�ní v�ž byla uvedená do 
provozu v srpnu roku 2001. Vlastní schodišt� na zast�ešený vyhlídkový ochoz, nacházející se ve 
výšce 32 m nad patou stavby, je vedeno ve šroubovici. Ocelové schodišt� pro výstup na vyhlídkový 
ochoz o kapacit� 27 osob �ítá celkem 168 schod�. Z ochozu je návšt�vník rozhledny odm�n�n 
pohledem na celé území CHKO Moravský kras, ze vzdálen�jších míst mimo jiné nap�. na chladící 
v�že elektrárny Dukovany ve vzdálenosti cca 52 km a Pálavské kopce u Mikulova ve vzdálenosti 57 
km.  
Vstup po p�edložení Kontrolní karty zdarma. 
Absolventi této trasy obdrží v cíli malé ob�erstvení od po�adatel�. 



Kategorie 
Nejsou vypsány. Pochod se nevyhodnocuje.  

Ceny 
Pochod se nevyhodnocuje, ceny se neposkytují.  

Pravidla
• Registrace probíhá v den konání PMK 27. 8. 2016 od 10.00 do 13.00 hodin 
• Na ú�astnících projektu „Turisté jdou s námi" leží osobní odpov�dnost za rozhodnutí o své 

fyzické p�ipravenosti a schopnosti absolvovat zvolenou trasu.
• Vybrané trasy je možné absolvovat i s d�tskými ko�árky. Informujte se p�edem u po�adatele. 
• Po�adatel není odpov�dný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou ú�astí v 

pochodu nebo jeho sledováním. 
• Po�adatel si vyhrazuje právo v naléhavém p�ípad� pozm�nit trasy pochodu. 


