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V Praze vrcholí rekordní semifinálová kola
Juniorského maratonu. Pak už přijde finále a – Brusel.

Praha/ Posledním regionálním kolem vyvrcholí zítra ve čtvrtek 26. dubna od 12 
hodin v Praze na Výstavišti  letošní ročník Juniorského maratonu, unikátního 
běžeckého projektu s podtitulem Běžíme pro Evropu.

Na  startu  pražského  závodu  se  očekává  rekordní  počet  33  maratonských  štafet, 
skládajících se z deseti  středoškolských studentů (aspoň tři  musejí  být dívky), kteří  po 
částech absolvují celou maratonskou trať 42, 195 metrů.

Všech semifinálových kol se tak zúčastní 165 týmů, což je nejvíc v historii (152 bylo v roce  
2007). "V některých krajích narostl počet štafet až téměř na dvojnásobek, což nás velice  
těší," říká Tomáš Vrzák z pořádající společnosti Prague International Marathon. "Stejně tak 
zvýšená podpora krajských a městských samospráv a dalších partnerů, kteří oceňují snahu  
o zlepšení životního stylu mládeže."

Ideu soutěže vymyslel  olympijský vítěz v maratonu Gelindo Bordin během své pražské 
návštěvy roku 1997. Od té doby rozběhal přes deset tisíc studentů.

Projekt podporuje i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zastoupení Evropské 
komise v ČR. Na tři desítky nejlepších týmů z dvanácti krajských kol se postaví na start  
Volkswagen Maratonu v Praze 13. května. A vylosovaný tým pak odcestuje v červnu na 
poznávací výlet do Bruselu, kde navštíví kulturní památky i evropské instituce.

"Kromě  postupu  na  finálový  závod  jsme  v  Olomouci,  Ústí  nad  Labem,  Českých  
Budějovicích a také v Praze připravili slosovatelnou výhru v podobě poukazů na jednotlivé  
závody nového běžeckého seriálu RunCzech.com", doplňuje Tomáš Vrzák.

Na  závodech,  které  proběhly  několikrát  i  za  nepříznivých  povětrnostních  podmínek, 
nechyběly doprovodné programy. V Karlových Varech přišel povzbudit startující olympijský 
medailista  Lukáš  Bauer,  v  Olomouci  v  parku  Flora  přihlíželi  pávi,  nebo  v  Ostravě 
zaznamenali výtečné časy navzdory dlouhotrvajícímu dešti.

"Napoprvé  jsme  měli  problém  dát  dohromady  jeden  tým.  Teď  máme  čtyři  a  ještě  
postavíme kapelu, která bude hrát podél maratonské trati. Někteří starší studenti už se  
dokonce vydali sami na půlmaratonskou trať a chystají se i na celý maraton. Vyrážíme na  



půlmaratóny do Budějovic i do Ústí. A všude mají žáci obrovskou motivaci porazit svého  
učitele," vypráví s úsměvem Jaroslav Tomeš z gymnázia Jana Nerudy v Praze.

Na pražském Výstavišti teď zahraje „jeho“ studentská kapela a bude tu i horolezecká stěna 
nebo bungee running lano. Díky vysokému počtu zúčastněných postupují v Praze do finále 
hned čtyři nejlepší školy. Ceny předá Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v 
ČR "I nyní očekáváme skvělé časy, ale tak jako v ostatních případech, ani ten nejrychlejší  
čas v semifinále ještě nemusí znamenat výhru v pravém maratonském finále," dodává 
Tomáš Vrzák.

Více info na www.pim.cz/jmc
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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.


