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HERVIS 1/2MARATON PRAHA
CHYSTÁ ÚTOK NA SVĚTOVÝ REKORD

Praha/ Praha se chystá na nejrychlejší půlmaraton všech dob. Leonard Patrick 
Komon, světový rekordman na 10 km a na 15 km, si vybral ke svému prvnímu 
půlmaratonskému startu Prahu. A navíc ohlásil útok na světový rekord!

"Snažíme se o naplnění našich snů. A tohle bude další  z nich. Chci vám oznámit  další  
velkou věc. Světovou věc. Útok na světový rekord, to tu ještě nebylo", oznámil dnes Carlo 
Capalbo, šéf organizačního výboru pořádajícího Prague International Marathonu.

Komonovi,  24letému  vytrvalci  z Keni,  by  měli  k rekordnímu  času  pomáhat  dva 
"pacemakeři"  z jeho  stáje  Rono  a  Chesari.  Přispět  mohou  i  jeho  dva  elitní  krajani. 
Philemon Limo loni jako první na českém území, právě na této trati, zaběhl pod hodinu 
(59:30). A přijede i Kenneth Kimpkemoi, který před týdnem v City-Pier-City v Haagu běžel 
třetí nejlepší výkon roku 59:11.

Světový rekord nyní drží Zersenay Tadese z Eritreje časem 58:23 z roku 2010 v Lisabonu.

"Získat takové elitní pole znamená spoustu jednání, ale potěšilo nás, že si Leonard vybral  
Prahu. To je velká pocta, doslova bomba", říká Jana Moberly, manažerka mezinárodních 
atletů PIM. "Praha už má takové jméno, že může zrodit nové hvězdy, jako se tu ukázali  
Kiptanui nebo Limo".

Záměr pořadatelů je pozvat více špičkových běžců, kteří co nejdéle vydrží vrcholné tempo. 
"Potřebujeme také počasí. Ale pět běžců tu může běžet pod hodinu", těší se Moberly.

Komon pochází z dvanácti sourozenců v tradiční vytrvalecké líhně v keňském Rift Valley. 
V mládí musel pomáhat na rodinné farmě, později dělal požárníka na letišti. V roce 2008 
byl náhradníkem na pekingské olympiádě. Má stříbro a bronz ze světového šampionátu 
v krosu 2008 a 2009. V roce 2010 zaběhl oba světové rekordy na silnici 26:44 na desítce 
v Utrechtu a 41:13 na patnáctce v Nijmegenu.

Za překonání  světového rekordu čeká prémie 100 000 eur,  v přepočtu asi  2,4  milionu 
korun českých. Další 4000 eur je za vítězství a 5000 eur za rekord závodu. Úspěch by byl  
skvělou  oslavou  šedesátého  výročí  zlatého  hattricku  legendárního  Emila  Zátopka  na 
olympiádě v Helsinkách.
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"Tahle  zpráva  je  rajská  hudba  pro  předsedu  České  atletické  unie.  Oceňuju  práci  
organizátorů z PIMu a doufám, že se to podaří", uvedl Libor Varhaník, první muž české 
atletiky.

"Není obvyklé, aby jedna firma zůstala spjata s jedním podnikem tak dlouho jako my už  
deset  let  s pražským půlmaratónem.  Ale  my  jsme  šťastní,  že  můžeme  být  u  toho  a  
podpořit  velké  vize.  Také  nás  těší,  že  se  bude  běhat  nejen  v Praze,  ale  v rámci  
RunCzech.com i v dalších městech“, řekl Luděk Semrád, ředitel titulárního partnera Hervis 
Sport CZ.

Hervis 1/2Maraton Praha se běhá od roku 1999 a pyšní se zlatou známkou Mezinárodní 
atletické asociace IAAF. Splňuje tedy kritéria nejvyšší kvality. Praha jako jediný pořadatel  
na světě má zlatou známku pro maraton i půlmaraton.

Krom  špičkových  běžců  Hervis  1/2Maraton  Praha  táhne  široké  pole  běžců.  Rekordní 
kapacita  11 000  startovních  čísel  byla  vyprodána  už  s dvouměsíčním  předstihem. 
Očekávají se také deseti tisíce diváků v nádherných kulisách historického centra města, 
kudy vede trasa. Ta se mění na dvou místech v Podolí. "Přidáváme Plaveckou a Botičskou  
místo Vnislavovy, aby měli běžci lepší prostor a nepotkávali se tolik v protisměru", říká 
Václav Skřivánek z organizačního výboru.

Konec

Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o.
Tomáš Nohejl
PR Manager
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2
tel: +420 224 919 209; fax: +420 224 923 355
email: nohejl@pim.cz

Poznámky pro editory:

Prague International Marathon spol. s r.o.

Společnost  Prague  International  Marathon  spol.  s  r.o.  („PIM“)  založil  v  roce  1995  Carlo  Capalbo,  prezident  společnosti,  s cílem 
zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se téhož roku postavilo 958 běžců. Od té doby se  
aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako PIM Běžecký seriál. V roce 2011 se závodů v rámci PIM 
Běžeckého seriálu zúčastnilo přes 60 000 závodníků z celého světa. Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa  
odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit a v roce 2010 se stal 7. nejrychlejším na světě (Eliud Kiptanui doběhl v čase 2:05:39). 
PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix.

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z největších investorů v České republice, společnostmi Volkswagen, adidas, Hervis 
a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České republiky řadu předních světových atletů zvučných jmen (Haile  
Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui a Antonio Pinto) a tisíce návštěvníků.

PIM je také jedním z mála organizátorů závodů na světě, který je držitelem kolekce 3 ocenění IAAF: IAAF Road Race Silver Label pro 
METRO Běh na 10 km a IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha.
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Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon Promotion Organization", která se zaměřuje na rozvoj maratonských 
závodů a dalších běžeckých akcí  v Evropě.  Společnost  tempo team byla založena v roce 2000 skupinou odborníků a sportovních  
nadšenců.
Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou organizaci sportovních akcí. Od  
jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace pražského maratonu a také rozvoje PIM Běžeckého seriálu.
Za účelem uspořádání závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton vytvořila společnost tempo speciální tým odborníků s patnáctiletými 
zkušenostmi v oblasti organizace běžeckých akcí. První ročník závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton se pořádal v roce 2010 a  
jednalo se o první závod, který společnost tempo team organizovala mimo Prahy. Sérii závodů doplnil v roce 2011 závod Volkswagen  
Ústecký 1/2Maraton, který se konal v září.
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