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Atsedu Tsegay i Philemon Limo będą rywalizować w Usti nad Łabą 

 
Dwaj światowej klasy biegacze na dystansie półmaratonu będą spotkają się podczas Mattoni Ústí 

nad Labem Half Marathon w Republice Czeskiej w pobliżu granicy z Niemcami 14 września: Atsedu 

Tsegay z Etiopii i Philemon Limo z Kenii. Ten dostatni jest obrońcą tytułu i oczywiście rekordzistą na 

tej imprezie, a Tsegay jest czwartym najszybszym półmaratończykiem w historii. 

Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon jest jednym z czterech wydarzeń Ligi Biegów RunCzech 

(RunCzech Running League), które odbywają się poza Pragą. Każde z nich ogromnie się rozwinęło, 

zarówno pod względem elitarnym jak i masowym, a Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon zostało 

nagrodzone wyróżnieniem IAAF Road Race Silver Label. 

Rekordowa liczba 4,200 biegaczy w wyścigu w zeszłym roku z rekordem trasy została przekroczona: 

Philemon Limo przebiegł w czasie 60:38, a jego rodaczka z Kenii Josephine Chepkoech zdobyla tytuł 

kobiet z czasem 69:08. “Mamy nadzieję na kolejny ekscytujący i szybki bieg 14 września,” powiedziała 

Jana Moberly, koordynator Elitarnych Lekkotletów na RunCzech. 

Kenijczyk Limo właśnie obchodził swoje 29 urodziny i jest regularnym konkurentem podczas wydarzeń 

RunCzech. W 2011 roku stworzył kawałek historii RunCzech, kiedy przebiegł w czasie 59:30 w Pradze, 

aby stać się pierwszym biegaczem, który przełamał granicę 1 godziny półmaratonu gdziekolwiek w 

Republice Czeskiej. Następnie wygrywając prestiżowy bieg na 10km w stolicy z czasem 27:34. 

Dla Philemona Limo nie będzie łatwą sprawą obrona tytułu, a ktokolwiek wygra wyścig mężczyzn musi 

pokonać ponownie barierę 1 godziny. Jest to bardzo prawdopodobne, poniewać jeden z najszybszych 

mężczyzn wszechczasów na dystansie będzie w kolejce 14 września: Atsedu Tsegay jest Etiopskim 

rekordzistą z czasem 58:47 podczas wyścigu w Pradze w 2012 roku i posiadaczem rekordu kraju z Haile 

Gebrselassie. Ten czas pozostaje najlepszym czasem półmaratonu na świecie w ciągu ostatnich dwóch 

lat, a także rekordem wszystkich przybywających do Czech. 

Tsegay będzie miał dodatkową motywację do poprawienia swojego życiorysu, aby jego forma nie 

zawiodła oczekiwań w tym roku. Niezwykły bieg tego 22-latka w 2012 roku przełamal rekord trasy, 

który w poprzednim roku ustanowił Limo, który należy dołączyć do ich pojedynków w Usti nad Łabą. 

 

 



  

 

Więcej informacji na temat Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon na stronie: www.runczech.com 

 

Uwaga: dołączone zdjęcia, które pokazują Philemona Limo, można oglądać tylko online, opatrzone są 

niniejszym komunikatem prasowym i następującym podpisem: Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 
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