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Leonard Komon celuje w Pradze na najlepszy czas na świecie 

 

Leonard Komon jest gotów stworzyć coś specjalnego na Sportisimo Prague Half Marathon. 

Kenijczyk, który jest rekordzistą świata na 10 i 15 km, pobiegnie w sobotę dopiero swój 

drugi wyścig na tym dystansie. Celem Komon'a, posiadacza rekordu życiowego 59:14, który 

czyni go najszybszym z elity praskiego pola startowego, jest najlepszy czas na świecie 

poniżej 59 minut. Na liście startowej są czterej zawodnicy, którzy pobili już prestiżową 

granicę jednej godziny, a kolejnych siedem posiadaczy rekordów życiowych poniżej 61 

minut. Pole startowe kobiet jest równie mocne z ośmioma zawodniczkami, które biegają 

poniżej 70 minut. Na czole listy jest uczestniczka z Kenii Lucy Kabuu z rekordem życiowym 

66:09.  

Sportisimo Prague Half Marathon startuje ligę biegania RunCzech Running League 2015, 

która obejmuje w sumie siedem wysokiej jakości wyścigów w całych Czechach. Jednym z 

nich jest także Volkswagen Prague Marathon 3 Maja. Zainteresowanie wyścigami 

RunCzech jest bardzo duże. Wszystkich 12.500 numerów bib dla Sportisimo Prague Half 

Marathon, który jest wyścigiem drogowym IAAF Gold Label, zostały wyprzedane przed 

końcem ubiegłego roku.  

Leonard Komon pobiegł swój pierwszy półmaraton w zeszłym roku w Berlinie, wygrywając 

wyścig z nieoficjalnym debiutanckim rekordem światowym 59:14. W odpowiedzi na pytanie, 

czego nauczył się podczas wyścigu w Berlinie, powiedział: „To było bardzo dobre 

doświadczenie. Uświadomiłem sobie, że wcale nie jest trudno biegać szybki półmaraton, 

kiedy jest się dobrze przygotowany na niego,” mówi Leonard Komon, który przygotowywał 

się starannie na Sportisimo Prague Half Marathon. „Do tego wyścigu zacząłem się 

przygotowywać już w listopadzie,” mówi 27-latek. Sobotni wyścig będzie jego pierwszym 

tegorocznym i głównym wiosennym wyścigiem. 

Po rozczarowującym debiucie maratońskim ostatniej jesieni w Eindhoven na 10 km i 15 km, 

posiadacz rekordu światowego, który na tych odległościach zapisał czasy 26:44 i 41:13, 

odroczył karierę maratońską na przyszłość. W październiku w Eindhoven zapisał skromny 

czas 2:14:25. „Na razie skupię się na dystansie półmaratonu. Chcę dowiedzieć się, co jest dla 

mnie w tym wyścigu możliwe,” mówi Komon.  



 

 

„W sobotę chcę poprawić swój czas. Moim celem jest, aby pobiec nieco poniżej 59 minut,” 

mówi Komon. Chociaż obecny najlepszy czas na świecie jest 59:20, rekord szlaku Sportisimo 

Prague Half Marathon wynosi 58:47 i stworzył go Etiopczyk Atsedu Tsegay.  

Leonard Komon mieszka w Eldoret, ale biegacz ten pochodzi z Mount Elgon, które jest 

bardzo blisko do granicy z Ugandą. W tym obszarze nie ma obozów treningowych, ale 

pomimo tego Komon wciąż podążał za swoją karierą długodystansowca. „Zacząłem biegać w 

szkole podstawowej, a w szkole średniej zdałem sobie sprawę, że mam pewien talent” 

wspomina Komon, którego idolem był Paul Tergat. „Kiedy byłem w szkole, usłyszałem o nim 

w radiu i zacząłem obserwować jego karierę.”. Podczas gdy Tergat był główną inspiracją, 

Komon sam osiągnął duży sukces. „Robiłem to częściowo, ale jest jeszcze coś do zrobienia w 

mojej karierze,” mówi Komon.  

Zwycięstwo w sobotnim Sportisimo Prague Half Marathon może dalej wzmocnić status 

Komon’a jako jednego z najlepszych biegaczy drogowych na świecie. Będzie jednak stawiał 

czoła wysokiej klasy przeciwnikom. Jest pośród nich współbiegacz z Kenii Geoffrey Ronoh, 

który spowodował w zeszłym roku znaczne zamieszanie, wygrywając Mattoni Olomouc Half 

Marathon oraz Birell Prague Grand Prix 10 km. Ronoh doznał podczas 1/2Maratonu Egmond 

w styczniu problemów z plecami i biodrami i dlatego zrezygnował z niego. „Miałem jednak 

zapewnioną dobrą opiekę i byłem w stanie wznowić trening stosunkowo szybko. Moja forma 

nie jest może jeszcze tak dobra, jak w 2014 roku, ale podczas moich ostatnich treningów 

przed przyjazdem tutaj zdałem sobie sprawę, że moja kondycja jest wystarczająca,” mówi 

Geoffrey Ronoh. 

Ponieważ dwukrotna mistrzyni świata maratonu Edna Kiplagaf zgubiła swój paszport i nie 

mogła dostać wizę na czas, nie mogła przyjechać do Pragi. W jej nieobecności zajmuje 

centralne miejsce rodaczka z Kenii Lucy Kabuu. Posiadaczka rekordu życiowego 66:09 jest 

jednym z najszybszych biegaczy maratońskich w historii. Kabuu pokazała znakomitą formę na 

początku tego roku, kiedy wygrała trzecie miejsce w maratonie w Dubaju z czasem 2:20:21. 

„Po Dubaju wzięłam tydzień wolnego i potem znów zaczęłam trenować. W zeszłym tygodniu 

niestety straciłam ojca, co wpłynęło na mój trening,” mówi Lucy Kabuu. 

 

Główni uczestnicy oraz ich rekordy życiowe  

Mężczyźni: 

Leonard Komon  KEN  59:14 

Peter Kirui   KEN  59:22 

Azmeraw Bekele  ETH  59:39 

Geoffrey Ronoh  KEN  59:45 



 

 

Daniel Wanjiru  KEN  59:58 

Amanuel Mesel  ERI  60:10 

Nicholas Kipkemboi  KEN  60:11 

Samson Gebreyohannes ERI  60:13 

Adugna Takele  ETH  60:15 

Cuthbert Nyasango  ZIM  60:26 

Bernard Bett   KEN  60:46 

Atalay Yirsaw   ETH  60:59 

Wilfred Murgor  KEN  61:02 

Nicholas Bor   KEN  61:03 

Teshome Mekonen  ETH  61:21 

Josphat Kiptis   KEN  61:30 

Joel Kimutai   KEN  61:39 

Josphat Menjo  KEN  61:42 

 

Kobiety: 

Lucy Kabuu   KEN  66:09 

Lineth Chepkurui  KEN  67:47 

Worknesh Degefa  ETH  67:49 

Waganesh Mekasha  ETH  68:48 

Yebrgual Melese  ETH  69:03 

Diane Nukuri   BDI  69:12 

Lisa Nemec   CRO  69:16 

Afera Godfay   ETH  69:52 

Alamz Negede   ETH  70:00 

Mame Feyisa   ETH  70:08 

 

Uwaga: załączone zdjęcia pokazujące Leonard'a Komon'a i Geoffrey'a Ronoh'a można 

publikować w internecie tylko w połączeniu z niniejszym komunikatem prasowym i 

następującym dopiskiem: photorun.net / Sportisimo Prague Half Marathon. 

Więcej informacji można znaleźć na: www.runczech.com 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
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PR i Media                                                                                     
tel: +420 777 537 981                                                                     
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 
Uwagi dla redaktorów: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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