
TISKOVÁ ZPRÁVA
PRAHA 31. 3. 2012

HERVIS 1/2MARATON PRAHA
JE LETOS NEJRYCHLEJŠÍ NA SVĚTĚ

Praha/  Hervis 1/2Maraton Praha se stal závodem rekordů. Navzdory těžkým 
větrným podmínkám tu Atsedu Tsegay zaběhl nejlepší letošní světový čas na 
světě 58:47 a pátý nejlepší všech dob! Také ženská vítězka Joyce Chepkirui 
dokázala stlačit rekord závodu na 1:07:03.

"Bylo to velmi rychlé, velmi těžké", usmíval se 20letý vítěz, který začal běhat teprve před 
třemi lety. "Chtěli jsme zaútočit na světový rekord už tady. Letos ho určitě zaběhne", dodal 
jeho manažer Welay Amare.

Na oproti loňsku jen mírně upravené trati to byla úžasná podívaná. Z čelní skupinky se 
postupně odpojovaly pomalejší vagónky, až zbyla jen trojice. Pod Hradem, okolo 15. km, 
odpadl i vodič a v čele zbyli Limo, Kiplagat a Tsegay. V bitvě běžeckých velmocí se keňské 
dvojici však po občerstvovací stanici nečekaně odpoutal Etiopan Tsegay. A poslední čtyři 
kilometry i proti prudkému větru letěl vstříc výtečnému času.

"Když jsem se dozvěděl, že tady bude, věděl jsem, že to bude hodně rychlé. On je drsný  
běžec, kdyby nefoukalo, kdo ví, co bychom tu viděli", složil Tsegayovi poklonu loňský vítěz 
Philemon Limo, dnes třetí. "Pro mě to nebyl dnes dobrý den", dodal. 

"Ve větru to bylo moc a moc obtížné, ale Lydia (Cheromei) i Gladys (Cherono) mi moc  
pomohly,  až ke konci  jsem to zkusila  sama",  poděkovala  soupeřkám a svým keňským 
krajankám Joyce Chepkirui.

Nejlepším evropským běžcem byl 15. domácí Jan Kreisinger, který běžel celý závod sám 
v čase  1:05,42.  "Běželo  se  mi  velmi  dobře.  Ale  v konci  proti  větru  jsem ztratil  aspoň 
minutu proti plánu", řekl muž, který by se na květnovém Volkswagen Maratonu Praha rád 
kvalifikoval  na  olympiádu  v Londýně.  Podobně  i  nejlepší  Češka,  40letá  učitelka  Ivana 
Sekyrová. "Testovala jsem tempo na rotterdamský maraton za dva týdny a podařilo se mi  
to. Závod jsem si užila", říkala potěšeně o čase 1:16:50.

Mezi historicky rekordním počtem téměř jedenácti tisíc běžců v závodě na území Česka 
vyrazila i slavná jména. Pavel Nedvěd, držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 
2003.  "Bylo to úžasné, lidi  podél  celé trati  mi moc pomohli",  chválil  diváky po doběhu 
cílovou čarou, kterou protnul v čase 1:44:25.
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Běžel i nejprodávanější český spisovatel Michal Viewegh, který tak oslavil dnešní padesáté 
narozeniny. První úsek štafety o délce 5 km si zaběhl v rámci přípravy také desetibojařský 
šampion Roman Šebrle. Od startu doprovázel svoji ženu Evu, která se vydala na celou 
porci.

Hervis 1/2Maraton Praha 2012:
Muži:
1. Tsegay (Etiopie) 58:47,
2. H. Kiplagat 1:00:01,
3. Limo 1:00:03,
4. Bett (vš. Keňa) 1:01:01,
5. Merga (Etiopie) 1:01:02,
6. Kipkemoi (Keňa) 1:01:25.

Ženy:
1. Chepkirui 1:07:03,
2. Cheromei 1:07:26,
3. Cherono (vš. Keňa) 1:08:18.

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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