Přesunutý šestý NoMen Run potvrdil převahu
Run&Mum
Nové Město na Moravě 13. červen 2021 – Dva roky a dva měsíce si musely závodnice počkat na šestý
NoMen Run. V sobotu 12. června se na startu této dámské štafety sešlo ve Vysočina Aréně 92
natěšených týmů. Čekalo je 88 kilometrů přes kopce, smrčiny, lesíky a louky s cílem ve Velké Bíteši.
Run&Mum přijely také a navázaly na vítěznou šňůru předchozích ročníků - letos tento tým vyhrál v
čase 7:28:54. Unikátnost NoMen Run je v tom, že žádná jiná čistě ženská štafeta se v tomto formátu
v České republice neběhá.
Vítězky všech pěti předchozích ročníků Run&Mum i letos závod ovládly, a to systémem start-cíl - na
trase neměly konkurenci. Cílovou stuhu protnuly jako celý tým v čase 7:28:54 a připsaly si tak šesté
vítězství v řadě. „NoMen Run bych přirovnala k porodu - je to náročné, bolestivé a jak to začne, už to
nejde přerušit. Ale v cíli se všechny cítíme božsky a už spřádáme plány na další rok,“ říká Magda Janková,
kapitánka nejrychlejšího týmu. Na druhé příčce se umístil DrTi tým s více než půl hodinovým odstupem
na vítězky v čase 8:01:47. Bronz letos patří týmu s krkolomným názvem Ultimátní svištišťáci, jehož
členky svoji první zkušenost s NoMen Run korunovaly bronzem a časem 8:05:10.
88KM SÓLO
Vstříc téměř letní přírodě Vysočiny vyběhlo v postupných startech 92 týmů. Pravidla umožňovala
maximálně 4 běžkyně v družstvu, čehož většina využila. Odstartovaly i týmy s menším počtem běžkyň
a dvě závodnice se postavily na start s úmyslem uběhnout celý závod samy. “Některé závody jsou prostě
tak krásné, že se nechceš dělit,” okomentovala svůj sólo běh jedna z nich, Kateřina Kadlečková. V cíli
byla v čase 10:32:25. Druhá sólo závodnice Mirka Ježková ze závodu odstoupila po pátém úseku.
OHLASY BĚŽKYŇ
Závod se uskutečnil o dva měsíce později oproti tradičnímu termínu v druhé polovině dubna. “A znát
to bylo hlavně na bujné vegetaci, která nám po vydatných deštích na trase vyrostla. Dokázaly jsme
přesunout i aprílové počasí; během dne potkalo holky na trase příjemné ranní sluníčko, úporné
odpolední dusno, několik přeháněk i průtrže mračen,” uvedla hlavní organizátorka Květa Látalová.
Atmosféru závodu okomentovala jedna ze závodnic, Zdeňka Balcarová: “Skvělá atmosféra, všechny se
povzbuzovaly, smály se, povídaly si a držely si palce. Hlavně ve zdraví! Mohla jsem teď uklízet, vařit,
mýt nádobí? Kdepak, radši se umazat od bláta, poškrábat v roští, nerozbít si ústa cestou z kopce a
vyšťavit se ve finiši.”
NOVINKY NA TRASE
Novou předávku letos organizátorky posunuly z Nedvědice do Smrčku. “Cílem je běžet co nejvíc
přírodou. Když během trasování najdeme vhodnější běžeckou cestu, trasu pro další rok upravíme,”
vysvětluje Vendula Holešovská, která je odpovědná za technickou část závodu. I přes dílčí změny je
NoMen Run stále závodem s 88kilometrovou trasou, s osmi úseky v délce 9 - 12,5 km, z nichž 80 %
vede po lesních a polních cestách a zbytek je asfalt. Běžkyně si úseky dopředu rozdělí - letos vyrazily z
Vysočina Arény a štafetu si předaly zde: Studnice, Velké Janovice, Vír, Štěpánov, Smrček, Habří,
Borovník, cíl Velká Bíteš.
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