
TISKOVÁ ZPRÁVA
PRAHA 7. 5. 2012

Volkswagen Maraton Praha 2012 ukáže tradiční hvězdy
i řadu uchazečů o limit na olympijský Londýn

Praha/ Listina elitních atletů 18. ročníku Volkswagen Maratonu Praha nabízí opět řadu zajímavých jmen.  
Mezi hlavní favority patří Česku známí Keňané. 

Philemon Limo se tu chystá na svůj maratonský debut, loni už vyhrál Hervis 1/2Maraton Praha, mužskou  
desítku na Mattoni Grand Prix i Ústecký 1/2Maraton. Lydia Cheromei už zvítězila loni na půlmaratonské i na  
maratonské trati, kde loni vytvořila rekord závodu časem 2:22:34.

„Jsme rádi, že se k nám takhle kvalitní běžci rádi vracejí a dokonce sami si naše běhy vybírají do programu,“  
říká Jana Moberly, manažerka elitních atletů pořádající společnosti Prague International Marathon.

Naopak poprvé se v Praze ukáže etiopský běžec Deressa Chimsa, který už letos zaběhl maraton v  Dubaji za 
výtečných  2:05:42.  O  vítězství  přemýšlejí  i  další  Keňané  v čele  s Nicholasem  Kipkorirem  Chelimem, 
tréninkovým partnerem světového rekordmana Patricka Makaua. Anebo Stephen Kipkoech Kibiwott, který 
by si rád spravil náladu po nepříliš vydařeném výsledku na  březnovém Hervis 1/2Maratonu Praha, kde 
skončil dvanáctý. Přitom v roce 2006 už tady půlmaraton vyhrál.

Kromě  Cheromei,  dvojnásobné  účastnice  olympijských  her  a  držitelky  stříbra  z mistrovství  světa 
v půlmaratonu 2004, se mezi uchazečky o triumf řadí její tréninková přítelkyně Agnes Jepkemboi Kiprop, 
která běžela loni ve Frankfurtu 2:23:54.

O  vlastní  vítězství,  splnění  olympijských  limitů  pro  Londýn  2012,  poběží  v Praze  celkem  23  běžců. 
Nejsledovanější bude jistě český souboj tria Petr Pechek – Robert Krupička – Jan Kreisinger o čas 2:16:30.  
Australský vytrvalec, 39letý Lee Troop, má poslední šanci dostat se na čtvrtý olympijský maraton. A třeba 
Drais Abu, pokud zaběhne 2:18, může být prvním jordánským maratoncem pod pěti kruhy v historii.

„Vidina olympiády je obrovskou motivací. Můžeme se těšit na řadu skvělých výkonů,“ dodává Jana Moberly.

Další podrobnější informace zaznějí na tiskové konferenci ve čtvrtek 10. května v 11 hodin v hotelu Hilton 
v Praze.
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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.


