Trilogie

Trilogie zvaná Mountain - Marathon - Cup

Mnozí z vás jistě tento seriál horských maratonů znají, ale pro ty méně zasvěcené se na skok
podíváme do historie.

S nápadem uspořádat tento pohár přišla parta nadšenců ze Švýcarského Zermattu a volba
padla na tři horské maratony: LGT Alpin Maraton v Liechtenštejnsku, Zermatt Marathon
a Jungfrau Marathon ve Švýcarsku. Celková uběhnutá vzdálenost je 126,585 km a úctyhodný
výškový rozdíl činí 5573 m. Podmínkou samozřejmě je uběhnout všechny tři maratony. První
ročník se uskutečnil v roce 2007 a marně byste mezi 194 klasifikovanými běžci a běžkyněmi
hledali české jméno. Ale hned následující ročník naši zemičku reprezentují dva muži a jedna
žena. 3. ročník v roce 2009 měl zatím nejpočetnější startovní pole 31 žen a 149 mužů z toho 1
žena a 3 muži byli z České republiky. Byl to ročník, kterého jsem se poprvé zúčastnil také já,
a musím přiznat, že jsem byl nadšený a rád se budu vracet. V tomto ročníku bylo dosaženo
také zatím nejlepšího času, když Novozélanďan Jonathan Wyatt měl součet všech tří maratonů
8:57.21 hodin. Nejrychlejší ženou byla v roce 2007 Britka Elizabeth Hawkerová s časem
10:43.28 hodin. Letošního, v pořadí 4. ročníku, se zúčastnilo 136 mužů a 28 žen. Tentokrát nás
nereprezentovala žádná žena, ale poprvé se celého poháru zúčastnil i elitní český běžec Jan
Bláha a dal o sobě hodně vědět celkovým třetím místem a časem 10:25.13 hodin. Já jsem si
zapsal svoji druhou účast a Miloš Škorpil třetí. Myslím, že je škoda, že se z České republiky
celého poháru neúčastní více běžců, vždyť na jednotlivých maratonech máme celkem hojné
zastoupení. Letos nás bylo na LGT Alpin Marathonu 9, na Zermatt Marathonu 20 a na Jungfrau
Marathonu 24, což v porovnání s ostatními zahraničními nealpskými státy není málo, například
Poláků bylo na Jungfrau pouze 7, Slováci 4, Maďarů 7. Tak snad v budoucnu se naše startovní
pole rozroste a najde se borec, který naváže na letošní úspěch Honzy Bláhy.

Zde si můžete přečíst o jednotlivých maratonech z letošního 4.ročníku
... 4.ročník
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