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INFORMACE PRO NOVINÁŘE

media car

Vážení sportovní přátelé,

Využijte možnosti jet ve speciálním voze, které jede před elitními atlety po celou dobu závodu!

vítáme vás na 7. ročníku Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary.

• Jedinečné zážitky

Press Guide, který držíte v rukou, obsahuje základní informace pro novináře vztahující se k Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary.
Najdete zde rovněž stručné představení elitních atletů včetně mezičasů vedoucích k překonání rekordních časů. Ostatní informace
o závodu najdete v příloze Deníku a na našich webových stránkách. Věříme, že tyto stránky obsahují vše, co ke své práci potřebujete.
Budete-li potřebovat doplňující informace, neváhejte se obrátit na kohokoliv z členů press týmu.

Diana Rybachenko 		 Marketing & Communication

777 746 801

rybachenko@pim.cz

Bohuslav Stehno 		 PR & Media

606 044 637

stehno@pim.cz

Matěj Hejda 		 PR & Media

606 044 622

hejda@pim.cz

Zarezervujte si místo v Press centru nebo u Bohuslava Stehna na tel.: +420 606 044 637

#KVhalf

Press Centrum
Press centrum slouží jako místo pro vyzvednutí akreditací na závod, novinářům jsou zde k dispozici nejaktuálnější informace
o závodě, zázemí k práci včetně připojení na internet, výsledkový servis a možnost sledování přímého přenosu závodu.
Pátek – Sobota (den závodu)
salonek RED 2
Spa Hotel Thermal, 1. patro
I. P. Pavlova 11
Karlovy Vary
		

Otevírací doba:
Pátek

17. 5. od 11.00 do 20.30

Spa Hotel Thermal, salonek RED 2, 1. patro

Sobota

18. 5. od 8.30 do 23.00

Spa Hotel Thermal, salonek RED 2, 1. patro
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• Zpravodajství přímo z trati

Sledujte živě na ČT Sport

Press tým

			

• Unikátní fotografie

#KVhalf
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město a kraj

Tiskové konference

představení karlovarského kraje a města

Pátek 17. května 2019

Úvodní slovo hejtmanky Karlovarského kraje

Předzávodní tisková konference

				 11.00 				

salónek Moser, Spa Hotel Thermal

Program pro média

ročníku přivítáme 4 tisíce běžců, řada z nich patří mezi světovou elitu. Na své si přijdou také rodiče s dětmi při dm rodinném běhu
a sportovci, jež sice nezávodí profesionálně, ale běh je pro ně radost. Karlovy Vary jsou tradičně nádhernou kulisou závodu a mně
nezbývá než popřát sportovcům skvělé výsledky a fanouškům mimořádné zážitky. Připomínám, že i letos Karlovarský kraj ve
spolupráci se společností RunCzech vyhlašuje soutěž o registrace zdarma pod heslem „Vyhraj a běž“. Soutěžit se bude o dvacet

Pátek 17. května 2019
Press centrum 			

11.00 - 20.30 			

Spa Hotel Thermal, salonek RED 2

Předzávodní tisková konference 			

11.00 				

Spa Hotel Thermal, salonek Moser

Running Expo 			

13.00 – 18.00 			

Spa Hotel Thermal

Předzávodní proběhnutí 			

17.00 				

Running Expo, Spa Hotel Thermal

registrací na hlavní závod a dvacet registrací na dm rodinný běh s tím, že jedna registrace je pro tři osoby. Více informací lidé
najdou na internetových stránkách Karlovarského kraje.
Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Letní sezona v Karlových Varech
Karlovarský kraj žije na jaře i v létě sportem a kulturou. Letos v květnu bude mít tu čest zahájit celorepublikový Festival muzejních
nocí v nově zrekonstruovaných prostorách Muzea Karlovy Vary. Do pozdních večerních hodin budou otevřeny i další vybrané

Sobota 18. května 2019
Running Expo

Karlovarským Mattoni 1/2Maratonem žijí u nás běžci a sportovci nejen z krajského města, ale z celého regionu. V letošním 7.

kulturní instituce po celém lázeňském městě, které nabídnou návštěvníkům nevšední doprovodný program. Na přelomu června

		

10.00 - 15.00 			

Spa Hotel Thermal

Press centrum 			

8.30 - 22.00 			

Spa Hotel Thermal, salonek RED 2

Otevření Guest zóny 			

15.00 				

Nábřeží Osvobození

Start dm rodinného běhu 			

16.00 				

Nábřeží Osvobození

Start Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary 			

18.00 				

Nábřeží Osvobození

Kulturní a sportivní tipy v Karlovy Vary

Očekávaný doběh prvního muže

		

19.00 – 19.05 			

Nábřeží Osvobození

Karlovy Vary – město plné historie i novodobých požitků, ideální místo pro milovníky historie či přírody, jedinečné pro romantiky,

Očekávaný doběh první ženy 			

19.07 – 19.12 				

Nábřeží Osvobození

ale i pro rodiny s dětmi. Poznejte město s Karlovy VARY REGION CARD nejen PRO RODINY.

Vyhlášení vítězů 			

19.15 				

Nábřeží Osvobození

PODZEMÍ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY | Kolonády uprostřed Karlových Varů zná dnes už skoro každý, ale co takhle zažít exkurzi do

Pozávodní běžecká party 			

19.30 				

Spa Hotel Thermal

samotného podzemí Vřídla, kde léčivá voda vyvěrá?

Vyhlášení vítězů štafety, 2Run, VŠFS 			

20.00 				

Kongresový sál, Spa Hotel Thermal

DIANA | MOTÝLÍ DŮM | Nejznámější karlovarská rozhledna, ke které se dostanete lanovkou, nabízí kromě úžasného výhledu také

Oficiální zakončení závodu

21.00 				

Nábřeží Osvobození

vlastní tropickou zahradu s desítkami druhů motýlů z celého světa.

		

a července zamíří do regionu tisíce filmových fanoušků a nadšenců na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Kraj láká
k návštěvě i milovníky sportu. Vynechat by neměli největší triatlonovou událost v zemi, závod Světového poháru v City Triathlonu.
Na konci prázdnin poměří v Karlových Varech síly nejenom světová elita, ale také děti a hobby závodníci

MUZEUM KARLOVY VARY | Jak to bylo vlastně s Vary doopravdy? A jak se v průběhu let vyvíjely? Interaktivní expozice přibližuje
dějiny města a regionu s využitím moderních audiovizuálních prvků a zážitkovou formou. Překvapením bude určitě také dětská stezka.
SKLÁRNA MOSER | Prožijte atmosféru originální sklářské huti, kterou mistři skláři založili před více než půldruhým stoletím.
institucionální partner

Titulární partner

Titulární partner
dm rodinný běh

MUZEUM JAN BECHER | Prohlídka Muzea Jan Becher vás zavede do tajů výroby tradičního českého likéru, který je stvořen z více
než 20 bylin.
LANOVÝ PARK + OBORA LINHART | Projděte se po propracované soustavě můstků, které vám umožní z výšky až 6 metrů.
pozorovat sedm desítek hektarů velkou oboru obydlenou živou zvěří. VÁNOČNÍ DŮM | Kdo tvrdí, že atmosféru Vánoc lze zažít jen
v prosinci, nikdy nebyl v Karlových Varech. V zámečku Doubí je k vidění celoroční výstava vánočních ozdob.

Hlavní partneři

4

Kulturní tipy:
31. 5.–1. 6.

Karlovarský karneval

30.-31. 8.

LétoFest

28. 6.–6. 7.

Mezinárodní filmový festival

13.–14. 9.

VARY° září – festival světla

24.–25. 8.

Triathlon World Cup

3.–8. 9.

Karlovarský folklorní festival

EUROHEROES CHALLENGE

Iniciativa EuroHeroes vznikla ze tří
důvodů: Chceme, aby evropští atleti více
vynikali na celosvětové scéně.
Chceme oslavit skvělé lokální atlety.
Chceme, aby měli evropští atleté fanoušky, kteří je znají
a které inspirují k pohybu.
Abychom mohli naplnit náš sen, rozhodli jsme se věnovat čtyři
naše mimopražské půlmaratony se zlatou známkou kvality IAAF
projektu EuroHeroes.
Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc a Ústí nad Labem přivítají
v elitním poli pouze Evropany.
Kvatlita závodů zůstává samozřejmě stejná. Všichni běžci budou
v bezpečí a vyvineme maximální úsilí, aby se cítili jako v bavlnce.
EuroHeroes je název iniciativy, kterou RunCzech představil v roce 2018 ve
spolupraci s Evropskou atletickou asociaci a snaží se podpořit talenty evropské
atletiky a dále je rozvíjet v širším kontextu. Cílem je najít nové sportovní
hrdiny. RunCzech chce tímto krokem posílit stávající projekty Evropské
atletické asociace a ještě více je rozvinout.
EuroHeroes se v roce 2018 účastnilo 67 evropských atletů, v letšním roce
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české budějovice

18. května

1. června

aspirujeme na více než 150 elitních evropských běžců...
Euroheroes Challenge přináší speciální systém hodnocení jako součást
běžecké série EuroHeroes, který motivuje zúčastněné běžce dokončit všechny
4 související závody. Atleti mají srovnatelné šance stanout na stupních vítězů
jednotlivých závodů a po zakončení se stát celkovým vítězem celé série. 2 nejlepší

mattoni
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olomouc

mattoni
1/2maraton
ústí nad labem

15. června

21. září

dosažené výkony určí, kdo bude na konci sezony oceněn jako EuroHero a odnese si
zajímavý finanční bonus.
Evropa byla dříve plná běžeckých idolů. Emil Zátopek, Paula Radcliffe, Stefano
Baldini. A bude opět.
Díky EuroHeroes.

mattoni 1/2maraton karlovy vary

mattoni karlovy vary 1/2maraton - elitní listina muži

Rozpis mezičasů
Pomocí tabulky na této stránce můžete odhadovat, na jaké časy běží elitní atlety. Podle mezičasů můžete sledovat, zda závodníci
mají reálnou šanci překonat světový rekord, rekord závodu nebo český rekord.

1

5

10

15

20

21,0975

0:02:46

0:13:50

0:27:40

0:41:31

0:55:21

0:58:18

0:02:48

0:13:59

0:27:58

0:41:57

0:55:56

0:59:00

0:02:51

0:14:13

0:28:26

0:42:40

0:56:53

1:00:00

0:02:54

0:14:28

0:28:55

0:43:23

0:57:51

1:01:01

0:02:55

0:14:35

0:29:09

0:43:44

0:58:19

1:01:31

0:02:56

0:14:42

0:29:23

0:44:05

0:58:46

1:02:00

0:02:59

0:14:56

0:29:52

0:44:48

0:59:43

1:03:00

WR M

ER M

0:03:02

0:15:10

0:30:20

0:45:30

1:00:40

1:04:00

0:03:05

0:15:24

0:30:49

0:46:13

1:01:37

1:05:00

0:03:05

0:15:26

0:30:53

0:46:19

1:01:46

1:04:51

WR W

0:03:11

0:15:57

0:31:54

0:47:51

1:03:48

1:06:51

ER NR M

0:03:17

0:15:24

0:32:48

0:49:11

1:05:35

1:09:07

ER W

0:03:19

0:16:35

0:33:11

0:49:46

1:06:22

1:10:00

0:03:22

0:16:50

0:33:40

0:50:30

1:07:20

1:11:02

0:03:40

0:16:22

0:34:45

0:53:07

1:05:29

1:11:54

WR — Světový rekord
M — Muži

Oficialní partneři

ER — Rekord závodu
F — Ženy

NR — Národní rekord

čislo

Národnost

Jméno

Startovní jméno

Datum narození

Osobní rekord

1

UKR

Roman Romanenko

Roman R

30. 01. 1988

01:03:22

2

ITA

Yassine Rachik

Yassine

11. 06. 1993

01:02:18

3

ESP

El Hassan Oubaddi

EL HASSAN

20. 09. 1991

01:02:40

4

IRL

Paul Pollock

PAUL

25. 06. 1986

01:02:10

5

FRA

Mehdi Frere

FRERE

27. 07. 1966

01:04:21

6

UKR

Mykola Iukhymchuk

MYKOLA

20.12.1985

01:02:28

7

MDA

Roman Prodius

ROMAN P

12.04.1981

01:03:37

8

CZE

Jan Kohut

JAN

17.12.1985

01:06:18

9

SVK

Marek Hladík

MAREK

06.12.1990

01:09:19

10

CZE

Jiří Csirik

Jiří

15.02.1992

01:09:55

11

CZE

Jiří Petr

jirka

24.07.1979

01:10:09

14

CZE

Tomáš Navrátil

Tomáš

31.07.1988

01:09:55

15

CZE

Vladimír Marčík

VLADIMÍR

07.04.1995

01:11:44

16

CZE

Martin Kučera

martin

01.12.1980

01:08:38

17

GRE

Kostas Ghelaouzos

kostaS

21.11.1990

01:08:08

18

AUT

Christian Kresnik

Christian

27.08.1990

01:10:09

mattoni karlovy vary 1/2maraton - elitní listina ženy

ER NR W

čislo

Národnost

Jméno

1

MDA

Lilia Fisikovici

2

UKR

3

UKR

Startovní jméno

Datum narození

Osobní rekord

Lilia

29.3.1989

1:10:45

Viktoria Kalyuzhna

Viktoria

11.7.1994

1:11:05

Olga Skrypak

Olga

2.12.1990

1:13:48

4

UKR

Olha Kotovska

Olha

5.12.1983

1:12:19

5

UKR

Yulia Schmatenko

Yulia

10.10.1991

1:11:22

6

CZE

Petra Pastorová

Petra

6.1.1977

1:14:10

7

CZE

Petra Kamínková

Petra

19.1.1973

1:12:12
1:14:06

8

CZE

Ivana Sekyrová

Ivana

13.10.1971

9

CYP

Dagmara Handzlik

Dagmara

20.2.1986

10

HUN

Simona Staicu

Simona

5.5.1971

1:10:11

start list – men
1
1:03:22 UKR
Roman
ROMANENKO

6
1:02:28 UKR
Mykola
IUKHYMCHUK

ROMAN R

MYKOLA

2
Yassine
RACHIK

1:02:18 ITA

YASSINE
3
El Hassan
OUBADDI

1:02:40 ESP

7
Roman
PRODIUS

1:02:10 IRL

8
Jan
KOHUT

1:06:18 CZE

JAN
9
Marek
HLADÍK

PAUL
5
Mehdi
FRERE

1:03:37 MDA

ROMAN P

EL HASSAN
4
Paul
POLLOCK

1:09:19 SVK

MAREK

1:04:21 FRA

MEHDI

start list – women

Mattoni karlovy vary
half Marathon | May 18, 2019

10
Jiří
CSIRIK

1:09:54 CZE

JIřÍ

11
Jiří
PETR

1:10:09 CZE

JIRKA
14
Tomáš
NAVRÁTIL

1:09:55 CZE

TOMÁŠ
15
Vladimír
MARčÍK

1:11:44 CZE

VLADIMÍR
16
Martin
KUčERA

1:08:38 CZE

1
1:10:45 MDA
Lilia
FISIKOVICI

6
1:14:10 CZE
Petra
PASTOROVÁ

LILIA

PETRA P

2
1:11:05 UKR
Viktoria
KALYUZHNA

7
1:12:12 CZE
Petra
KAMÍNKOVÁ

VIKTORIA

PETRA K

3
Olga
SKRYPAK

1:13:48 UKR

8
Ivana
SEKYROVÁ

OLGA
4
Olha
KOTOVSKA

1:12:19 UKR

MARTIN

OLHA

17
1:08:08 GRE
Kostas
GHELAOUZOS

5
1:11:22 UKR
Yulia
SCHMATENKO

KOSTAS

YULIA

all runners are beautiful

Mattoni karlovy vary
half Marathon | May 18, 2019

1:14:06 CZE

IVANA
9
Dagmara
HANDZLIK

CYP

DAGMARA
10
Simona
STAICU

1:10:11 HUN

SIMONA

all runners are beautiful

mattoni 1/2maraton karlovy vary
mattoni karlovy vary half marathon

18. května 2019 – start: 18.00 | 18 May 2019 – start: 6 pm
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19
km
1

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)
18:03 / 18:14

8

18:23 / 19:12

15

18:43 / 20:10

18:06 / 18:22

9

18:26 / 19:20

16

3

18:09 / 18:30

10

18:28 / 19:28

17 18:48 / 20:26

4

18:11 / 18:39

11

18:31 / 19:36

18

5

18:14 / 18:47

12

18:34 / 19:45

19 18:54 / 20:43

18:37 / 19:53

20

6

18:17 / 18:55

13

7

18:20 / 19:03

14 18:40 / 20:01

18:46 / 20:18

18:51 / 20:34

18:57 / 20:51

21 19:00 / 21:00

TECHNICAL
AREA

občerstvovací stanice
refreshment point

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

první pomoc
first aid

technické zázemí
technical area
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music point
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line-up
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toilets

start / cíl
start / finish
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all runners are beautiful
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trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race
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ská

Slovenská

3
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4

dm rodinný běh Karlovy Vary
dm family run Karlovy Vary

18. května / 18 may 2019 | Start: 16:00 / 4 Pm

t
mos padu
to
17. lis

3

T.G.M
asary
ka

va
avlo
I.P.P

ní
oze
vob
ř. Os
náb

á
Varšavsk

2.5

Král
e Jiř
ího

.
la IV
Kar

Zah
rad
ní

2

va
avlo
.
I.P.P
ábř
én
nsk
Mlý

0.5

1.5

Start/Cíl | Start/Finish: nábřeží/towing-path Osvobození
Seřadiště | Line-Up: nábřeží/towing-path Osvobození
Trasa závodu | List of street
nábřeží Osvobození » Zahradní (0.5 km) » Mlýmské nábřeží » Lázeňská
(1 km) » Tržiště » Jánský most » Vřídelní (1.5 km) » I.P. Pavlova
(2 km) » Karla IV. (2.5 km) » I.P. Pavlova » most 17. listopadu » nábřeží
Osvobození (3 km)

1
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Vří
de
lní
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line-up

Trž
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km vzdálenost
km distance

start / cíl
start / finish
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first aid
hudební produkce
music point
toalety
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eň
Láz

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

elitní atleti - muži
Roman
ROMANĚNKO

pRESS gUIDE
Yassine
RACHIK

El Hassan
OUBADDI

Paul
POLLOCK

• Předloňský mistr Ukrajiny v půlmaratonu
• V roce 2016 doběhl čtvrtý na půlmaratonu
v Birminghamu
• Zvítězil na půlmaratonech triumfy v Belay
Tserkvě, Dnipru, Charkově, Dušanbe či
Mnichově
• Obhajuje vítězství na Mattoni 1/2Maratonu
Karlovy Vary 2018, kde drží rekord závodu
1:03:59

• Trojnásobný mistr Itálie ve vytrvalostních
bězích
• Má maratonský bronz z ME v Berlíně
v maratonu
• V roce 2015 získal zlato na evropském
šampionátu U23 v Tallinu
• S italským národním týmem ovládl Marathon
Cup mužů na loňském mistrovství Evropy
• Jeho osobní rekord má hodnotu skvělých
1:02:13 v Neapoli zaběhl v nepříznivém počasí
solidních 1:02:29

• Závodil hlavně na domácích závodech ve
Španělsku
• Je univerzálním atletem, dříve preferoval
závody na kratších distancích
• Půlmaratony běhá teprve dvě sezony, letos
už běžel tři závody
• Doběhl si pro druhá místa v Madridu i polské
Gdyni

• Narodil se v Belfastu, ale žije ve městě
Hollywood v Severním Irsku a běhá za Irsko
• Kromě profesionální běžecké kariéry se živí
také jako lékař
• Je třetím nejrychlejším Irem všech dob na
dlouhých distancích
• V roce 2016 reprezentoval Irsko na olympiádě
v Rio de Janeiru
• Každý měsíc píše blogy o svém běhání
a tréninku

NÁRODNOST: UKRAJINA

Národnost: ITÁLIE

NÁRODNOST: ŠPANĚLSKO

NÁRODNOST: IRSKO

Mehdi
FRERE

Mykola
Iukhymchuk

Roman
PRODIUS

Jan
KOHUT

• Člen RunCzech Racing teamu
• Svůj osobní rekord 1:04:21 má ze Sportisimo
1/2Maratonu Praha 2018
• Univerzální atlet, který běhá na d ráze
i na silnici
• Na nedávném Klubovém mistrovství Francie
skončil čtvrtý na 3000 metrů
• V blízké budoucnosti se chystá běhat
maratonské distance

• Vytrvalec s výborným osobním maximem
1:02:28, který si drží od roku 2014 z polského
Štětína
• Těsně před letošním Mattoni 1/2Maratonem
Karlovy Vary běžel půlmaraton v polském
Bialystoku, kde obsadil 3. místo v rychlém
závodu (1:03:52) a nestačil pouze na Keňany
Mutuku a Kosgeie

• Před měsícem oslavil osmatřicáté narozeniny
• Vedle profesionálního běhu pracuje také
jako běžecký trenér
• Moldavský reprezentant závodil za svou
zemi v maratonu na letní olympiádě v
Londýně 2012
• S věkem zraje i jeho vytrvalost a odráží se
to také na jeho čase, rekord 1:03:37 si zaběhl
v roce 2016 v Ostii

• Čtyřiatřicetiletý brněnský běžec, který navíc
působí také jako kondiční kouč a masér v Brně
a Blansku
• Nejrychleji zaběhl půlmaraton v roce 2015
v Hradci Králové (1:06:18)
• Během kariéry běhal i jako mílař, v posledních
letech se věnuje spíše vytrvalostním disciplínám
• V posledních dvou letech běžel nejlépe
na půlmaratonu v Pardubicích, kde doběhl
v čase 1:08:58

NÁRODNOST: FRANCIE

NÁRODNOST: UKRAJINA

NÁRODNOST: MOLDAVSKO

NÁRODNOST: ČESKO

Oficiální mediální partneři

elitní atleti - ženy
Lilia
FISIKOVICI

pRESS gUIDE
Viktoria
KALYUZHNA

Olga
SKRYPAK

Olha
KOTOVSKA

• Jako vůbec první sportovkyně Moldavska
se kvalifikovala na nadcházející letní olympiádu
v Tokyu 2020
• Její platné osobní maximum má hodnotu 1:10:45
a vzpomínat na něj bude obzvlášť proto, že si jej
připsala v Ústí nad Labem
• Na předchozích Olympijských hrách v Rio de
Janeiru startovala v maratonu
• Koncem dubna závodila na slavném
Londýnském maratonu a obsadila tam 14. místo
• Na loňském Lublaňském maratonu zdolala
národní rekord, který platil od roku 1991

• Výborný čas 1:11:50 drží z loňského domácího
závodu v Belay Tserkvě, jenže tam jí tento
fantastický výkon stačil “jen” na druhé místo
• V loňském roce vyhrála Kyjevský půlmaraton
ve slušném výkonu 1:13:44
• V roce 2017 zazářila také na půlmaratonu
v Madridu, kde obsadila druhé místo

• Osmadvacetiletá drobná atletka, přesto velice
rychlá a velmi dobrý vytrvalostní typ
• Na evropském šampionátu v Helsinkách v roce
2012 vybojovala bronzovou medaili v závodu
na 10 000 metrů
• Osobní rekord 1:13:09 na půlmaraton drží z akce
v Nice v roce 2014

• Zkušená pětatřicetiletá běžkyně, která
už předává vytrvalecké rady a tipy svým mladším
nástupkyním v národním týmu
• V roce 2016 reprezentovala Ukrajinu na
olympijských hrách v Riu de Janeiru, kde skončila
na maratonské distanci třiatřicátá
• Svůj nejrychlejší půlmaraton si pamatuje z Ostie
v roce 2011, tehdy zaběhla perfektních 1:12:19
a skončila pátá
• V aktuální formě dokázala zaběhnout 1:14:14
na Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice 2018

NÁRODNOST: MOLDAVSKO

NÁRODNOST: UKRAJINA

NÁRODNOST: UKRAJINA

NÁRODNOST: UKRAJINA

Yulia
SCHMATENKO

Petra
PASTOROVÁ

Petra
KAMÍNKOVÁ

Ivana
SEKYROVÁ

• Sedmadvacetiletá ukrajinská reprezentantka
běhající převážně vytrvalostní běhy
• Svůj první půlmaraton běžela v polském Krakově
(2015) a při premiéře obsadila slušné sedmé místo
• Hned další rok už dokázala porážet konkurenci
a nejlepší vzpomínky bude mít na půlmaraton
v německém Altöttingu (2016) a v téže sezoně
se dokázala v Krakově zlepšit dokonce o pět míst
a vybojovat stříbro, další rok už ovládla
půlmaraton doma v Belay Tserkvě a druhá
skončila také v Dušanbe
• Drží výborný osobní rekord 1:11:22 z domácích
závodu na Ukrajině (2017)

• Mistryně ČR v půlmaratonu i maratonu
• Na české vytrvalecké scéně působila až po
třicítce, do té doby pravidelně netrénovala.
• Trénovala pod Alenou Peterkou, dnes jí
připravuje její životní partner Otto Seitl
• Sama tvrdí, že k vrcholovému běhání ji přivedl
moment, kdy nejstaršího syna povzbuzovala na
dětském závodu v přespolním běhu
• Běžela i závod na 50 kilometrů na Mistrovství
světa v Doha (2016), kde byla na 12. místě
• Během dvou měsíců běží třetí závod (maraton
v Praze a půlmaratony v Praze a Karlových
Varech)

• Závodní běžkyně, která však také podniká
s manželem na Olomoucku
• Přestože je jí 46 let, stále závodí na vrcholové
úrovni a dokáže prohánět mladší konkurenci
• Je sedmnáctinásobnou mistryní České
republiky v závodech na nejrůznějších distancích
• V roce 2005 vyhrála půlmaraton
v nizozemském Zwolle
• Do jejího běžeckého životopisu patří
i úctyhodná vizitka, kdy devětkrát v řadě vyhrála
populární krosový běh Běchovice - Praha

• Ve 47 letech bude mezi elitními atletkami
veteránkou závodu Mattoni 1/2Maraton Karlovy
Vary
• Během kariéry posbírala řadu úspěchů včetně
účasti na Olympijských hrách v Londýně 2012,
tehdy běžela v českých barvách maraton
• Dlouhým tratím se věnuje přibližně od roku
2004, v devadesátých letech běhala 400 metrů
překážek, v nichž vybojovala také domácí titul
• V civilním životě pracuje jako učitelka tělesné
a občanské výchovy na gymnáziu v Sokolově

NÁRODNOST: UKRAJINA

NÁRODNOST: ČESKO

Národnost: česko

Národnost: česko

mattoni 1/2maraton karlovy vary
zajímavosti
• Letos se poběží již sedmý ročník závodu.
• Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary bude vysílán v přímém přenosu na ČT Sport (od 18:20) a na www.runczech.com
(od 17:50).
• Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary je čtvrtou akcí série RunCzech, která se skládá celkem z devíti závodů v šesti
městech České republiky. V loňském roce se všech akcí pod hlavičkou RunCzech zúčastnilo přes 100 000 běžců.
• Závod je oceněný pětihvězdičkovým certifikátem Evropské atletiky.
• Závod odstartuje v 18.00 z nábřeží Osvobození. Na stejném místě v 16.00 začíná rovněž dm rodinný běh.
• Kapacita závodu se od loňského roku nezměnila, činí 4 000 závodníků. Tři sta běžců naopak přibude při
dm rodinném běhu, jehož kapacita je 3 000 malých i velkých sportovců.
• Půlmaraton vede těmi nejkrásnějšími částmi lázeňského města. Vytrvalci startují z nábřeží Osvobození
a proběhnou se kolem slavných promenádních hal, kostela svaté Máří Magdalény nebo Grandhotelu Pupp.
• Půlmaraton odstartuje primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová, dm rodinný běh hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.
• Běžci na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary mohou využít mobilní aplikaci RunCzech. Najdou v ní průvodce celým
závodem, svoje startovní číslo, nabídky od našich partnerů, živé sledování běžců online na trati a mnoho dalšího.
Aplikace je dostupná pro Android i iOS.
• Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary bude mít už druhým rokem evropské vítěze díky odvážnému projektu

press guide
• Na start půlmaratonu se postaví současná primátorka a její tým z radnice, kteří společně poběží primátorskou
štafetu. Se svými kolegy poběží také hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.
• Součástí půlmaratonského víkendu je také dm rodinný běh a Marathon Music Festival s kapelami a DJ podél trati.
• RunCzech spouští speciální běžeckou kolekci ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL, kterou mohou běžci zakoupit
na Expo nebo prostřednictvím e-shopu RunCzech.
• adidas letos přináší limitovanou eventovou kolekci triček s potiskem Plešouni ve spolupráci s ilustrátorkou Eliškou
Podzimkovou.
• Špičkovou zdravotní péči se letos v Karlových Varech profesionální záchranná zdravotní služba a celkem 13 medical
pointů rozmístěných podél celé trati.
• Nejvíce zahraničních běžců přijede z Německa, Slovenska, Polska, Ruska, USA, Ukrajiny, Rakouska, VB, Maďarska
a Francie.
• V Karlových Varech u meandru Ohře se nachází trasa Mattoni FreeRun, pětikilometrový okruh, kde může běhat
každý a kdykoliv. V Karlovarském kraji jsou dále v přípravě tratě v Sokolově, Chodově a Chebu
• Oficiální hashtag závodu je #KVhalf
• Organizáři ocení také nejrychlejšího muže a ženu Karlovarského kraje, kteří získají trofej pro krále a královnu
regionu od sklářské dílny LASVIT AJETO.
• Uživatelé aplikace Viber se mohou přidat do RunCzech komunity a dostávat zprávy ohledně závodu přímo
do svého telefonu. Pokud si aplikaci stáhnete, můžete si s přáteli posílat veslé běžecké samolepky.

EuroHeroes, kterým organizátoři chtějí dát šanci v lázeňském městě zazářit evropským a českým atletům a také
chtějí dát možnost divákům, aby se identifikovali s vytrvaleckými hrdiny Evropy. Atleti budou letos závodit o body
do seriálu EuroHeroes Challenge rovnou ve čtyřech městech - Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci
a Ústí nad Labem. Vloni se proto mohla stát absolutní vítězkou seriálu Češka Eva Vrabcová Nývltová.
• Mezi hlavní letošní hvězdy závodu bude patřit ukrajinský běžec a loňský vítěz závodu Roman Romaněnko
a moldavská olympionička Lilia Fisikovici.
• Jasným favoritem mezi českými muži je profesionální běžec a také kondiční trenér Jan Kohut. Mezi domácími
vytrvalkyněmi se odehraje souboj veteránek Ivany Sekyrové s Petrou Kamínkovou, které bude chtít překvapit další
zkušená závodnice Petra Pastorová, čerstvá mistryně republiky v maratonu.
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Zajímavá čísla

Rekordy

• Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary je 4 000 běžců

• Světový rekord – muži:

• Kapacita dm rodinného běhu je 3 000 účastníků

		

0:58:18 (2018) 		

Abraham Kiptum (KEN), Valencia

• Světový rekord – ženy:

1:04:51 (2017) 		

Joyciline Jepkosgei (KEN), Valencia

• 63 % běžců jsou muži, 37 % tvoří ženy

• Český rekord – muži: 		

1:01:31 (1997)		

Jan Pešava

• Průměrný věk žen na půlmaratonu je 37,3 let, průměrný věk mužů je 40,2 let

• Český rekord – ženy: 		

1:11:01 (2018)		

Eva Vrabcová-Nývltová

• Rekord závodu – muži:

		

1:00:54 (2017)		

Wilfred Kimitei (KEN)

• Rekord závodu – ženy:

		

1:08:19 (2017)		

Yvonne Jelagat (KEN)

• Evropský rekord závodu - muži: 		

1:03:58 (2018)		

Roman Romaněnko (UKR)

• Evropský rekord závodu - ženy:		

1:09:17 (2014)		

Christelle Daunay (FRA)

• Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků

• Nejrychlejší Čech:

1:06:51 (2016)		

Milan Kocourek

• Nejstarší účastník: Norbert A. (CZE), 78 let

• Nejrychlejší Češka:

1:11:54 (2018)		

Eva Vrabcová Nývltová

• Ve startovním poli se objeví celkem 47 národností

• Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary za 2:09:55, muži za 1:50:00
• Půlmaraton poběží nejvíc Martinů, Jenů, Petrů, Tomáš a Jiří, nejzastoupenějšími jmény mezi ženami jsou Jany,
Petry, Martiny, Kateřiny a Lucie.
• Nejčastějším příjmením závodu je Novák (16x), Procházka (13x), Svoboda (11x), Novotný (9x) a Fiala (8x). U žen
zase Novotná (7x), Dvořáková (6x), Urbanová (5x), Černá (5x6x), Procházková (5x) a Kučerová (5x).
• Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním vzděláním jsou
zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání

• Nejstarší účastnice: Dagmar K. (CZE), 64 let

		

NÁRODNÍ ZÁZNAMY

• Při závodě pomáhá 660 dobrovolníků
• Nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou administrativní pracovníci (369x), manažeři
(314x), studenti (205x), učitelé (146x) a elektroinženýři (100x)
• Nejméně zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou editoři (1x), telefonní operátoři (2x), knihovníci

MUŽI
UKRAJINA - Serhij Lebid - 1:01:49 - 22. září 2003 (Newcastle, Velká Británie)
ITÁLIE - Rachid Berradi - 1:00:20 - 13. dubna 2002 (Milán, Itálie)
IRSKO- Alistair Cragg - 1:00:49 - 20. března 2011 (New York, USA)

nebo tiskaři (2x), ekologové (3x) a politici (4x)
• Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků

FRANCIE - Abdellatif Meftah - 1:00:46 - 4. září 2010 (Lille, Francie)
MOLDÁVIE - Jaroslav Mushinschi - 1:03:38 - 7. května 2006 (Priština, Srbsko)
SLOVENSKO - Róbert Štefko - 1:01:51 - 3. listopadu 1996 (Saint Denis, Francie)

Během závodu se použije

Vypije se

• 23 540 spínacích špendlíků

• 9 684 l vody Mattoni

• 73 000 kelímků

• 4 200 litrů hypotonického nápoje Gatorade

• 48 523 houbiček na osvěžení

Sní se

ŽENY

• 1 621 kg banánů

MOLDÁVIE - Lilia Fisikovici - 1:10:45 - 15. září 2018 (Ústí nad Labem, Česká republika)

• 1 273 kg pomerančů

UKRAJINA - Natalija Berkut - 1:11:07 - 23. prosince 2006 (Okajama, Japonsko)

• 3 094 termoizolačních fólií
• 7 000 medailí
• 4 571 m plotů
• 120 mobilních toalet

• 26 kg soli
• 23 kg cukru

ČESKÁ REPUBLIKA - Jan Pešava - 1:01:31 - 4. října 1997 (Košice, Slovensko)
RAKOUSKO - Günther Weidlinger - 1:01:42 - 14. října 2007 (Udine, Itálie)

ČESKÁ REPUBLIKA - Eva Vrabcová Nývltová - 1:11:01 - 7. dubna 2018 (Praha, Česká republika)
KYPR - Dagmara Handzlik - 1:17:38 - 24. června 2017 (Rybnik, Polsko)
MAĎARSKO - Anikó Kálovics - 1:08:58 - 1. dubna 2007 (Milán, Itálie)
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runczech závody 2019
Napoli City
half marathon

sportisimo
1/2maraton
praha

volkswagen
maraton
praha

24. února

6. dubna

5. května

mattoni
1/2maraton
karlovy vary

mattoni
1/2maraton
české budějovice

18. května

1. června

mattoni
1/2maraton
olomouc

Pražská
Štafeta

birell
grand prix praha
5 & 10 km

15. června

25. – 27. června

7. září

mattoni
1/2maraton
ústí nad labem

liberec
nature
run

sorrento
positano

21. září

5. října

1. prosince

all runners are beautiful
www.runczech.com

