TISKOVÁ ZPRÁVA
PRAHA 8. 9. 2012

Keňan Kiplagat se dočkal českého vítězství
při Mattoni Grand Prix Praha
Po třech druhých místech z letošních půlmaratonů seriálu RunCzech.com se mladý keňský
běžec Henry Kiplagat dočkal i vítězství. Při Mattoni Grand Prix Praha utekl v Metro Běhu na 10
km všem pronásledovatelům včetně světového rekordmana v maratonu Patricka Makaua a
cílovou pásku protnul ve velice kvalitním čase 27:51. Adidas Běh na 5 km pro ženy vyhrála
Tadelech Bekele z Etiopie za 15:48.
Rekordy závodu sice nepadly, podél trati vedoucí nasvíceným centrem noční Prahy však deseti tisíce diváků
vytvořily strhující atmosféru. „Nádherný závod, užil jsem si to,“ říkal nejen 19letý vítěz Kiplagat. „Neměl jsem
žádnou taktiku, jen jsem běžel, běžel rychle a takhle se to vyvinulo. Najednou jsem zůstal vpředu sám,“
vykládal.
Zhruba po polovině závodu setřásl druhého Adugnu Tekeleho z Etiopie. Jeho pak ještě v závěru předstihl
Kiprop Limo, mladší bratr držitele rekordního času závodu z loňska. Ten nemohl přijet, neboť se dostal do
keňské nominace pro mistrovství světa v půlmaratonu.
Zato Patrick Makau se nesmál, skončil desátý. Od počátku bylo vidět, že je pro něj tempo příliš rychlé. „Cítil
jsem se unavený a taky mi nevyhovovaly kostky. Dával jsem si pozor na každý krok, nechtěl jsem se zranit,“
přiznal. „Ale jako trénink rychlosti na frankfurtský maraton v říjnu to bylo velmi dobré. A ta atmosféra? Byla
unikátní,“ děkoval pořadatelům.
Trojice českých favoritů musela ještě v poledne běžet mistrovství republiky družstev v Táboře. S náročným
dvojbojem se nejlíp vyrovnal nejmladší z nich 22letý Jiří Homoláč. „Já jsem vytrvalec, čím víc, tím líp,“
usmíval se. „Běželo se mi dobře, i když čas úplně nejlepší není. Tohle tempo z tréninku mi vyhovuje, vítězství
si cením.“ Za ním 21 vteřin doběhl olympionik Jan Kreisinger, dalších dvacet český mistr na desítku na dráze
Milan Kocourek.
Ženský závod pro sebe získala tradiční účastnice seriálu RunCzech.com, Tadelech Bekele z Etiopie. „Běhám
sice většinou delší závody, ale jsem ráda, že se mi to povedlo, i když jsem nebyla největší favoritka.“
Nejlepší Evropankou byla čtvrtá polská olympionička Karolina Jarzynská.
Věčný souboj nejlepších českých vytrvalkyň-veteránek pro sebe získala Petra Kamínková, osm vteřin před
olympioničkou Sekyrovou. „Jsme kamarádky, ale na trati soupeřky. Jsem spokojená, že mi to takhle vyšlo.
Začátek byl pomalejší, ale pak jsem si to už hlídala,“ řekla.
Mezi šesti tisíci běžci se objevila řada známých tváří. Pátá beachvolejbalová dvojice z Her v Londýně,
Kristýna Kolocová a Markéta Sluková, doběhla těsně za sebou. „Bolí mě nohy,“ řekla Kolocová. „Nejsme na
takové dálky zvyklé,“ dodala s úsměvem Sluková. Běžel i badmintonista Petr Koukal nebo judista Jaromír
Ježek, bývalí politici Jaromír Schling, Vladimír Dlouhý nebo Kateřina Jacques, významný lékař Jan Pirk, farář
Pavel Čáp a další. A startérem byl olympijský vítěz, pětibojař David Svoboda.

Výsledky: Mattoni Grand Prix Praha 2012
Metro Běh na 10 km: 1. Kiplagat 27:51, 2. Kiprop Limo (oba Keňa) 28:19, 3. Tekele (Etiopie) 28:19, 4.
Tuemay (Eritrea) 28:50, 5. Kibet (Uganda) 29:07, 6. Kirui (Keňa) 29:36, 7. Kozlowski (Polsko) 29:50, 8. Oda
(Japonsko) 29:59, 9. Ndiwa 30:04, 10. Makau (oba Keňa) 30:30, 11. Homoláč 30:38,… 13. Kreisinger 30:59,
14. Kocourek (všichni Česko) 31:19.
Adidas Běh pro ženy na 5 km: 1. Bekele (Etiopie) 15:48, 2. Lisoreng (Keňa) 15:50, 3. Nyakisi (Uganda)
16:01, 4. Jarzynska (Polsko) 16:07, 5. Wooton (VB) 16:25, 6. Ciolek (Polsko) 16:33, 7. Kamínková 16:59, 8.
Sekyrová (obě Česko) 17:07.
Hilton Cloud 9 sky bar a lounge Barmanský běh: 1. Café Louvre 2:24:25
Více informací na www.pim.cz
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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 a v roce
2012 červnový Mattoni Budějovický 1/2Maraton.

