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HERVIS 1/2MARATON PRAHA
STARTUJE UNIKÁTNÍ PROJEKT RUNCZECH.COM

Praha/  Sezona  velkoměstských  běhů  startuje  v sobotu.  Hervis  1/2Maraton 
Praha otvírá zároveň unikátní běžecký seriál RunCzech.com, který letos pojme 
šest závodů po celém Česku.

"Máme nové ambice. Nejen dělat velké závody, ale naší běžeckou revolucí rozběhat celou  
zemi. Možná to zní velikášsky, ale přeji si, aby za pár let platilo, že Česko je nejlepší místo  
pro běhání na světě. Nebo aspoň aby svět věděl, jak krásná je to země. Třeba že má  
nejvíc  zámků na metr  čtvereční",  vysvětlil  ideu Carlo  Capalbo,  předseda organizačního 
výboru Prague International Marathonu.

11 029 očekávaných účastníků, tolik lidí v Česku v jednom závodě nikdy neběželo. 53 dní 
před  startem už  byla  kapacita  čísel  vyčerpána!  A  ještě  dalších  1900  lidí  poslalo  mail 
s úpěnlivou žádostí. Pořadatelé připravili dvě drobné úpravy trati, aby zajistili větší komfort 
pro celé pole běžců.  "Děkuji za deset let spolupráce. Chtěli jsme, aby začalo běhat víc  
Čechů a nyní máme 73% účastníků. Ještě abychom se jednou dočkali českého vítězství", 
uvedl Luděk Semrád, generální ředitel hlavního sponzora závodu, značky Hervis Sport.

Jediná smutná zpráva přišla těsně před velkou sobotou.

Původní vyzyvatel Leonard Komon vzkázal včera z Nairobi: "Omlouvám se, nemohu přijet,  
doktoři  mě  nepustí".  Diagnóza?  Lehčí  forma  malárie.  Neměla  by  zničit  jeho  nadějně 
rozběhnutou kariéru, avšak Prahu – aspoň protentokrát – mu nedovolí.

Tíha  elitní  zodpovědnosti  tak  zůstane  na  loňském  vítězi  a  držiteli  rekordu  závodu  – 
Philemonu Limovi.  A jeho krajanovi  Kennethu Kipropu Kipkemoiovi,  který dokázal  před 
třemi týdny v Haagu běžet za 59:11. "Máme tu čtyři běžce pod hodinu. A také čtyři ženy  
můžou útočit na hranici 1:07, to jsou časy extratřídy. Bude to velký závod za každého  
počasí", řekl Capalbo.
"Loni to byl těžký, ale skvělý závod. Zkusíme to tady s kamarádem co nejrychleji i letos", 
potvrdil Limo.  "V atletice je možné, všechno se může stát. Před třemi týdny jsem běžel  
hodně rychle. Můžu i teď ", dodal Kipkemoi.

A  ženy?  "Neslibuju  ho,  ale  zkusím,  co  budu  moci",  odvětila  Lydia  Cheromei,  vítězka 
loňského půlmaratonu i maratonu, na otázku, zda znovu vylepší svůj zdejší rekord.
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Velké očekávání znamená Hervis 1/2Maraton Praha i pro české běžce. Jan Kreisinger bude 
testovat formu na pokus o maratonský limit.  "Když nebude vítr, 1:04:30 bych mohl dát.  
Jsem  připravený  na  to,  že  poběžím  sám.  Nechci  se  za  každou  cenu  držet  s elitní  
skupinkou, abych pak odešel. Trenér (Štefko) doporučuje naopak pozvolný start a pak se  
uvidí, kdy to rozběhnu až na krev".

Naopak dobrá zpráva na závěr. Na poslední chvíli získali pořadatelé na start olympijského 
vítěze  v desetiboji  Romana  Šebrleho.  "Carlo  mi  volal,  že  jeden  světový  rekordman  
nemůže, jestli  bych to nevzal. Tak jo, ale poběžím pětku ve štafetě", řekl slavný český 
atlet. Jeho žena Eva běží celou trať. "Na mě je to až dost takhle. Dokončuju objemovou  
přípravu a už v zimě v Americe jsem běžel dvakrát pětikilometrový závod. Vyhovuje mi to".

Start je v sobotu ve 12 hodin na Palachově náměstí u Rudolfina.

Více info na www.runczech.com

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.

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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