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HERVIS 1/2MARATON PRAHA
OBOHATÍ POPRVÉ BĚŽKYNĚ Z JAPONSKA

Praha/  Několik  premiér  nabídne  sobotní  Hervis  1/2Maraton  Praha.  Jednou 
z nich bude start asijských běžkyň z Japonska.

"Obvykle  cestují  do  zahraničí  jen  velmi  málo,  protože  mívají  bohatý  program  doma.  
Myslím,  že přinesou pro naše pole  zajímavé zpestření",  říká  Jana Moberly,  manažerka 
elitních atletů PIMu.

Teprve 21letá Aki Odagiri má za sebou už řadu úspěchů, mj. druhé místo na Seven Hills 
v Nijmegenu 2010, nebo páté místo na Univerziádě v Číně. Začala běhat po vzoru bratra a 
sestry, obdivuje japonskou běžkyni Yuko Shimizu. Ráda se fotí na nejrůznějších místech, 
kde cestuje, takže v Praze snad najde dostatek příležitostí. Půlmaraton umí za 1:11:43. 
"Chci vydržet co nejdéle v čelní skupině, aby si vyzkoušela tempo světových běžkyň. A pak  
se jednou dostat na olympijský maraton", říká.

Ještě  o  dva  roky  mladší  Rina  Yonetsu  běhá  také  na  Univerzitě  Meijo  a  čeká  ji  
půlmaratonský debut. Prožila prý obrovské štěstí po vítězství v jednom školním závodě a 
proto začala běhat. Vzorem se jí stala Naoko Takahaši, olympijská vítězka v maratonu ze 
Sydney 2000 a později světová rekordmanka, která jako první žena zaběhla maraton pod 
2:20. Sama se touží dostat na olympiádu a…? "Pak se uvidí", usmívá se.

Hlavní favoritkou závodu žen je Lydia Cheromei, zkušená 34letá keňská běžkyně, která tu 
loni vyhrála půlmaraton i maraton. Běhá už do třinácti, o rok později  vyhrála juniorské 
mistrovství  světa v krosu. V roce 2004 si doběhla  pro stříbro na světovém šampionátu 
v půlmaratonu. Žije a trénuje v Eldoretu, na speciální přípravu se přesouvá do Itenu se 
svým  trenérem  Gabrielem  Nicolou.  Hodně  naběhá  se  svojí  přítelkyní,  světovou 
rekordmankou  v půlmaratonu  Mary  Keitany.  Má  šestiletou  dceru  Faith.  A  formu  stále 
skvělou, jak už letos potvrdila dalším vylepšením osobního rekordu v maratonu v Dubaji.

Mezi  další  zajímavá  jména  z nejrůznějších  světových  končin  patří  Atsede  Habtamu 
z Etiopie,  Alena Samokhvalova z Ruska, Tatiana Gamera-Shmyrko z Ukrajiny.  Ty doplní 
nejlepší české běžkyně. Celkem se na startu objeví 11 000 běžců z 81 zemí včetně Aruby 
nebo třeba Guineje.
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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.

tempo team prague s.r.o.

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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