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Banner roku dla RunCzech przynosi dwa nowe IAAF Gold Labels 

Więcej biegaczy, większe gwiazdy, lepsze czasy oraz i 20 rocznica, wszystko przyczynoiło 

się do bardzo szczególnego 2014 roku dla organizatorów RunCzech Running League. Prawie 

70,000 uczestników wzięło udział w wydarzeniach RunCzech w bieżącym roku, co oznacza 

wzrost o ponad 10% w stosunku do 2013 roku. Następnie rok zamknięto z dwoma nowymi 

IAAF Gold Labels dla Mattoni Ołomuniec i Mattoni Usti nad Łabą Half Marathons oraz 

Silver Label dla najnowszego wyścigu w serii, Mattoni Karlovy Vary Half Marathon, 

przesuwając Czeską republikę na sam szczyt listz krajów z IAAF labels. 

System IAAF Road Race Label opiera się na kryteriach, które po zastosowaniu do wydarzeń 

gwarantują wysoki poziom jakości dla wszystkich. Wymagania Label zawierają kontrolę 

antydopingową, równe nagrody pieniężne dla obu płci, między innymi kurs certyfikacji i 

przepisy bezpieczeństwa. Wydarzenia są odznaczane Brązową, Srebrną lub Złotą (najwyższa) 

etykietą. RunCzech będzie teraz posiadał łącznie 7 etykiet – 5 złote i 2 srebrne. Carlo 

Capalbo, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego skomentował: “IAAF label system 

pozwala ocenić jakość i porównać poziom organizacji wyścigów na całym świecie. Przed laty, 

kiedy właśnie wprowadziliśmy wyścigi RunCzech w regionach, nikt by nie wierzył, jeden dzień 

miast Ołomuniec i Usti nad Łabą będzie oceniany przez IAAF na tym samym poziomie, co 

Nowy Jork, Berlin lub Tokyo. Fakt, że to co zrobiliśmy jest to ogromne uznanie nie tylko dla 

naszego zespołu, ale także całego kraju. Bieganie w Czeskiej Republice stają się 

rozpoznawalną marką na całym świecie. Dlatego też jesteśmy w stanie zaprosić na nsze 

wydarzenia sporte ścisłą światową elitę lekkoatletów, jak również tysiącel 

międzynarodowych biegaczy, którzy tutaj przybywają i odkrywają nasz piękny kraj." 

Kilku z najszybszych maratończyków wszechczasów startowało w wydarzeniach RunCzech 

Running Leaggue w tym roku.  Geoffrey Ronoh został dowieziony do Ołomuńca przez 

partnera treningowego, posiadającego rekord świata w maratonie, Wilsona Kipsanga 

służącego jako pacemakera.  W wydarzeniu również konkursowych, jako część jego 

przygotowań do maratonu w Berlinie,  obecny był Dennis Kimetto.  Zaskakujące rezultaty 

widział Ronoh, zwycięzca z czasem 1:00:17, nowy rekord wydarzenia, z drugim Kipsangiem i 

trzecim Kimetto.  Geoffrey Ronoh ogłosił światu swoje referencje i kilka tygodni później w 

Pradze potwierdził to ponosząc klęskę Geoffrey Mutai, wówczas najszybszy maratończyk 

wszechczasów, w Birell w biegu na 10 km swoim kolejnym rekordem wyścigu.  

Najpopularniejsze kobiety pozostawiły równieżniezatarte wrażenia w Republice Czeskiej w 

2014 roku. Najbardziej udekorowany był niewątpliwie Edna Kiplagat, dwukrotny mistrz 



 

 

świata maratończyków ustanowił rekord świata w Ołomuńcu z czasem 1:08:53. W pradze 

biegał również Firehiwot Dado, były mistrz maratonu w Nowym Jorku Marathon, który 

wygrał swoją specjalność w Pradze z czasem 2:23:34 po wcześnie zakończonym w tym roku 

9-ym półmaratonie Sportisimo Prague Half Marathon. Półmaraton wygrał Joyce Chepkirui w 

bardzo dobrym rekordowym czasie 1:06:19, 5-najszybszy półmaraton wszechczasów i drugi 

najszybszy w 2014 roku.  

Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń rekordy zostały również ustanowione przez Christelle 

Daunay z Francji, mistrzyni Europy w maratonie i Etiopczyka Teshome Mekonen na Mattoni 

Karlovy Vary Half Marathon z czasami odpowiednio 1:09:17 i 1:01:21.  Później w ciągu roku 

Correti Jepkoech ustanowił rekord podczas Birell Prague Grand Prix (bieg na 10 km) z czasem 

31:05, 5 najlepszy czas w świecie w 2014 roku.  

Z wszystkich siedmiu wyścigów RunCzech, które osiągnęły międzynarodowe uznanie wśród 

najwyższych szczebli w kalendarzu biegów, z rosnącą publicznością i wsparciem partnerów, 

rok 2015 powinien okazać się kolejnym rokiem wzrostu o więcej niż kilka przyjemnych 

niespodzianek. Kto wie, może jeszcze jeden sezon biegowy zamieni cała Ligę Biegów 

RunCzech w złoto.  

Wszystkie informacje można znaleźć na www.runczech.com. 

 

RunCzech Running League 2015: 

Sportisimo Prague Half Marathon – 28 marca 2015 

 

Volkswagen Prague Marathon – 3 maj 2015 

 

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon – 23 maj 2015 

 

Mattoni České Budějovice Half Marathon – 6 czerwiec 2015 

 

Mattoni Olomouc Half Marathon – 20 czerwiec 2015 

 

Birell Prague Grand Prix – 5 wrzesień 2015 

 

Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon – 12 wrzesień 2015 

 

 

http://www.runczech.com/


 

 

 

 

Aby uzyskać więcej informacji i rejestrację on-line odwiedź www.runczech.com. 

 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková                                                                              
PR & Media                                                                                     
tel: +420 777 537 981                                                                     
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 

email: prpromo@pim.cz 
 

 

Uwagi dla redaktorów: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-

editors/index.shtml 
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