
Marathon du Mont-Blanc 27.6.2010 

 

 

Taustaa 

Mont Blancin maraton Marathon du Mont-Blanc juostiin 27.6.2010 jo 8. kerran. 23 km pituinen samalla 

lyhennetyllä reitillä juostava Cross du Mont Blanc juostiin maratonia edeltävänä päivänä 32. kerran. 

Osallistujia maratonilla 2000 ja crossilla 1500.  

Maratonin noususumma 2511m ja laskusumma 1490m. Crossilla vastaavasti 1454m ja 474m. Maratonin 

reittiennätys 3h52'42''. Maksimi suoritusaika maratonilla 9h ja Crossilla 5h30' 



 

 

Maratonin ja Crossin profiili 

Google map reitistä 

 

Järjestelyt 

Suunnittelin maratonin lomaan noin viikon pituisen reissun. Lento Geneveen,  josta junalla Ranskan 

Annecyyn,  Annecystä edelleen Chamonixiin josta lentokenttätaksilla takaisin Geneveen. Genevessä yksi yö, 

Annecyssä 3 yötä ja Chamonixissa 3 yötä. Annecyssä pyöräilin ja rullaluistelin järveä ympäri. Tulipa nähtyä 

myös lakkoilevia ranskalaisia ja talviolympiaisten pitopaikan promoamista (2018). 

Maratonia varten joutuu jokainen osallistuja toimittamaan lääkärin allekirjoituksella varustetun lomakkeen. 

Hankin omani työterveyslääkäriltä. Sydänfilmin ja rekisterissä olevien verikoetuloksien perusteella 

maratoneja itsekin harrastava lääkäri allekirjoitti lomakkeen. 

Lääkärintodistus 

 

Sää 

Juoksua edelsi Chamonixissa 2 kk mittainen sateinen jakso. Juoksuviikolla sää oli kuitenkin hyvin lämmin ja 

poutainen, 27.6. lämpötila kohosi Chamonixissa jopa 30 asteeseen. 

 

 

 

http://www.runnerstribe.com/userfiles/14_MontBlancMarathon_Profile.jpg
http://www.calendrierdescourses.fr/cgi-bin/laufkalender.pl?page=imap&lid=135027&mapt=h&mapw=auto&maph=530&mapz=15
http://marathon.chamonixsport.com/fichiers/Certificat_medical2010.pdf


Juoksijan varusteet 

- Lyhythihainen tekninen paita (SVU:n edustuspaita jossa selässä SUOMI, käytetty mm. Lahden 

veteraaniyleisurheilun MM-kisoissa.) 

- Shortsit 

- Maastojuoksukengät 

- Juomareppu, 2-litrainen säiliö, 1.5 litraa vettä, vaihtovaatteita, kamera, kännykkä ja juomakuppi, 

hiilihydraattigeelipusseja. Juoksu on äärimmäisen ekologinen, roskaamisesta juoksun aikana voi seurata 

hylkäys ja juoksijoita kehotettiin kantamaan numerojaon yhteydessä annettua muovista Salomon-kuppia 

mukanaan jotta vältyttäisiin kertakäyttömukien käytöltä. 

- Hikinauha otsalla 

 

 



Lähtö 

Maratonin lähtö kello 7 aamulla. Mukana 3 suomalaista. Edellisenä iltana järjestetyssä pasta-buffetissa olin 

syönyt hyvin ja nauttinut mm. kolmen brittimiehen ja -naisen seurasta. 

 

 

 

Juoksu 

Chamonix - Argentiere (kok. matka 10.3km, kok  noususumma 353m) 

Pääsin heti alusta itselleni sopivavauhtiseen ryhmään joka eteni tasaisen varmasti. Voisi kuvitella että 

ranskalaiset ovat puheliaita mutta maratonilla heiltä sai vain puuskutuksen ja puhinan. Olin tässä vaiheessa 

kaikista juoksijoista noin 600. 1. juottopiste Argentieressä 

 

Vallorcine (18.2km, 608m) 

Toinen juomapiste ja edessä maratonin jyrkin nousu, 6 km aikana nousua 1000m eli 16%. Tässä vaiheessa 

juoksu muuttui ryhmässämme jonossa alamäkijuoksuksi ja ylämäkikävelyksi.  

Koska roskaaminen on kielletty keksivät juoksijat antaa käytettyjä tahmaisia geelipussejaan katsojille, 

kätevää!!! 



 

 

 

 

 

Col des Posettes (22.4km, 1354m) 

Kolmas juomapiste, nyt saimme kuulla musiikkia ja tietenkin ihastella maisemia. Matkaa huipulle vielä 

1.5km ja nousua 200m 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2050 metrissä saavutimme lumirajan, muutaman askeleen sai ottaa lumisohjossakin 

 

Aiguillette des Posettes (24.1km, 1549m) 

 

 

Näkymä huipulta, korkeutta 2200m ja juoksua takana 24km, alkoi hurja alamäkijuoksu, aluksi hyvin 

vaikeakulkuista kiveltä kivelle pomppien ja myöhemmin spiraalimaista tietä juosten. Nyt ymmärsi miksi 

maastojuoksukengät ovat välttämättömät. Juoksun luonne muuttuu täysin sateella kun kivet muuttuvat 

liukkaiksi. 



Montroc (30.4km, 1560m) 

Edelliseltä pisteeltä tultu alas 800 metriä, jalat ovat jo aivan tönköt alamäkijuoksusta. Yleisöä on 

kiitettävästi reitin varrella ja kun jokaisella on juoksulapussaan oma nimi saamme kuulla runsaasti Ale 

huutoja, mielenkiintoista miten Jouni taipuu ranskalaisen suussa, osa luopui toivosta yrittää ääntää sitä. 

Ale Jouni!  

 

 

 

Juomapisteiden vähäisyys ja helle pisti etsimään vaihtoehtoisia vilvoituskeinoja, tässä sitä haetaan 

vesiputouksesta. 



La Flegere (36.9km, 2112m) 

Saavuin reporankana viimeiselle juomapisteelle, majatalon pihalle,  tänne olisikin voinut jäädä aterioimaan, 

näin sisällä majatalossa lattialla makaavia ruumiita eli hieman rentoutta viimeiselle taipaleelle hakevia 

juoksijoita, osa oli varmaan jo keskeyttänyt. Vedin itse litran verran cokista ja tunsin kuinka kone hyrräsi 

jälleen, täytin vielä juomarepun säiliön vedellä. Edessä 5km ja nousua 400m, josta suurin osa maalisuoralla. 

 

 

Camelbak, Camelbak, juomarepun uudelleentäyttö juomapisteellä 

 

Planpraz (42.2km, 2511m) 

Maali näkyy kahden kilometrin päähän, aivan hurjaan ylämäkeen. Saan pahoja kramppeja kumpaakin 

jalkaan ja jään hieromaan jalkojani, kanssakilpailijat taputtelevat toverillisesti selkään ja katsojiakin tulee 

kysymään vointiani. Todella hienoa välittämistä! Juoksun aikana olin myös kerran horjahtaa jyrkässä 

ylämäessäkin ja silloinkin tarjottiin kättä avuksi, 

 

 

 



 

Tulin maaliin ajassa 6.50.28, sijoitus 1717 maaliin tulleen joukossa 740. maali Planpraz sijaitsee 2000m 

korkeudessa, runsaasti yleisöä ja huoltojoukkoa on saapunut seuraamaan juoksijoita, Planpraziin pääsee 

Chamonixista hiihtohissillä. Sykemittari kertoi keskisykkeeksi 161 ja kokonaisenergiakulutukseksi 6200 kcal. 

Polarin mittari oli onnistunut noususummankin mittaamaan suht oikeaksi, 2415m. 

 

Juoksun jälkeen 

Tunnin verran venyttelen Planprazissa jalkojani ja lopulta lähden hiihtohissillä alas Chamonixiin. 

 

Varustekassirykelmä Planprazissa 



 

Poseeraus mitalin kanssa lähtöviivalla Chamonixissa. 

 

Juoksun jälkeen ilmaiselle buffetille syömään ja juomaan. Tarjolla olutta ja puna/valkoviinejä, lihaa, kanaa, 

jälkiruokaa. 

 

Linkkejä 

oma kuvakokoelma: http://tinyurl.com/36xztzz 

muita kuvakokoelmia: 

http://www.flickr.com/photos/kuipie/sets/72157624269604411/ 

http://tinyurl.com/34zuudq 

http://www.flickr.com/photos/millepattesmacon3/sets/72157624378465054/ 

http://picasaweb.google.co.uk/bobholt2000/MontBlancMarathon# 

http://tinyurl.com/36xztzz
http://www.flickr.com/photos/kuipie/sets/72157624269604411/
http://tinyurl.com/34zuudq
http://www.flickr.com/photos/millepattesmacon3/sets/72157624378465054/
http://picasaweb.google.co.uk/bobholt2000/MontBlancMarathon


Viralliset sivut: http://www.montblancmarathon.net/index.php?rub=&langue=an 

Profiili: http://www.runnerstribe.com/userfiles/14_MontBlancMarathon_Profile.jpg 

Reitti: http://tinyurl.com/38yjq7s 

 

Juoksusta tehty video voittajan haastatteluineen: http://vimeo.com/12945175 

 

http://www.montblancmarathon.net/index.php?rub=&langue=an
http://www.runnerstribe.com/userfiles/14_MontBlancMarathon_Profile.jpg
http://tinyurl.com/38yjq7s
http://vimeo.com/12945175

