RunCzech chystá běžecké žebříčky pro všechny.
V roce 2013 přivítá 1/2Maraton Karlovy Vary a
bude započítávat i Mezinárodní maraton míru v
Košicích
Jako skvělý úspěch hodnotí pořadatelé první ročník běžeckého seriálu RunCzech, který skončil v
polovině září na Volkswagen 1/2Maratonu Ústí nad Labem. V celkem 48 závodech ve 14 městech
se zúčastnilo 64 043 běžců ze 106 zemí, mezi nimi i světové hvězdy v čele s maratonským světovým
rekordmanem Patrickem Makauem! „Po něčem jsme toužili a výsledky jsou možná ještě lepší. Jsme
šťastni, že jsme tolika lidem mohli přinést radost z běhání,“ prohlásil Carlo Capalbo, předseda
organizačního výboru.
„Do konce listopadu zveřejníme unikátní žebříčky RunCzech,“ přislíbil také Václav Skřivánek
z organizačního týmu. Ty seřadí běžce obou pohlaví, ale také 6 věkových kategorií a 68 profesí se
speciálním koeficientem podle časů, dosažených v různých závodech. Od běhu na 5 km (1), přes 10
km (1,5), půlmaraton (3) až k maratonu (5). „Při běhu je vítězem každý. My chceme nabídnout ještě
něco navíc, běžeckou ligu. Dlouho jsme hledali přesný algoritmus, aby byly co nejsrozumitelnější a
každý se v nich mohl sám jednoduše najít,” dodal Skřivánek.
V šesti soutěžních bězích RunCzech 2012 nastoupilo 34 346 běžců, z toho 7 997 lidí běželo vůbec
poprvé závod. Všude byla kapacita startovních čísel vyčerpána několik dní před startem. Historicky
rekordní počet účastníků na českém území zaznamenal březnový Hervis 1/2Maraton Praha s 11 085
účastníky. Také premiérový Mattoni 1/2Maraton České Budějovice potvrdil obrovský zájem o běhání
v zemi, s předstihem zaplnil 1 438 míst. Pořadatelé mají už 604 PIM Kings, tedy běžců, kteří
absolvovali už víc než šestkrát květnový pražský maraton. Fundrising akcí RunCzech přinesl 4 713 132
Kč na dobročinné účely. Na organizaci závodů se podílelo přes 3500 dobrovolníků.
„V soutěžních bězích měli převahu muži, kteří tvořili 71% účastníků. Kdežto v nesoutěžních rodinných
bězích bylo více žen 56%,“ uvedl Zoran Bartek z pořadatelského týmu. V kvalifikačních závodech
Juniorského maratonu se objevilo 11 550 studentů. „V Česku probíhá běžecký boom, oproti loňsku
nám narostl počet účastníků o 23%. Za osmnáct let existence našich závodů jsme měli přes 550 000
účastníků. Ale podle průzkumů GfK vůbec neběhá 81% obyvatelstva. To je pro nás další výzva tohle
číslo snížit,” prohlásil Tomáš Mirovský, koordinator závodů.
Přímý ekonomický přínos účastníků pěti velkých městských běhů budoucí série RunCzech byl už v
roce 2011 celkem 367 milionů korun. Toto číslo vyplynulo ze studie Ekonomický dopad běžeckých
závodů. „Běžecké akce mají nejen sociální a zdravotní, ale také ekonomické dopady,“ řekla její
autorka Tereza Raabová ze sdružení Economic ImpacT.
K tomu nepochybná sportovní kvalita. Vítězný čas 58:47 Atsedu Tsegaye z Hervis 1/2Maratonu Praha
vytrval letos jako nejlepší čas roku na světě! 1/2Maraton Olomouc získal čerstvě IAAF Silver Road
Label hned po třech letech své existence. Čtyři a více známek kvality IAAF (zlatou má Volkswagen
Maraton Praha, Hervis 1/2Maraton Praha, další stříbrnou Metro 10 km běh v rámci Mattoni Grand
Prix) má jen sedm zemí na světě. Mezi dalšími oslovili pořadatele z PIM také organizátoři maratonu
ze Šanghaje s žádostí o konzultace a výměnu zkušeností.

„Projekt RunCzech je průlomový a široce respektovaný v celém světě. Moc si ho vážím,” uvedl Libor
Varhaník, předseda Českého atletického svazu. „Ale my nekončíme, plánujeme a vymýšlíme dál.
Běhání je integrální součástí atletiky, nás oba s Carlem hlavně zajímá a máme ho rádi. Proto chceme,
aby se tu běžci cítili ještě komfortněji, lépe sladíme termínový kalendář. Máme potenciál růstu, to v
dnešní složité době zdaleka ne každý může říct,” dodal.
Pro příští sezonu přibyde do rodiny RunCzech nový závod, 1/2Maraton Karlovy Vary. Odstartuje 25.
května v oblíbeném podvečerním čase 18 hodin. Registrace již byla otevřena. Příští rok se budou do
seriálu započítávat také výsledky z nejstaršího maratonu kontinentu, podzimního Mezinárodního
maratonu míru v Košicích.
„Další rok se pak vydáme možná do Ostravy, Brna i jinam. Náš cíl je jasný: Chceme, aby se říkalo, že
Česko je nejlepší místo pro běhání v Evropě,” dodal s vizionářským nadšením Carlo Capalbo. Příští rok
chce v Praze na Letné otevřít Běžecký dům, kde by sídlil nejen jeho organizační tým. Bydlení pro
pobyt v Evropě by zde našli afričtí běžci, běžcům z nedaleké Stromovky chce nabídnout zázemí šaten i
běžecké kavárny.
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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. Pro příští sezonu už má závod IAAF Silver Race Label ocenění kvality. 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.
RunCzech.com
Běžecký seriál RunCzech.com vznikl v roce 2012 jako společný projekt masových vytrvalostních běhů
organizovaných v atraktivních místech Česka. Vedle tří hlavních závodů v Praze nabízí také běžecké akce v
regionech. Ty přitahují místní běžce, ale i turisty ze zahraničí. Všichni zde mohou spojit vášeň pro běhání s
cestovatelskými zážitky. Pořadatelé běžeckého seriálu RunCzech.com získali jako jediní na světě čtyři ocenění
IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou kvalitu.
Run Czech.com 2013 tvoří tyto závody: Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna), Volkswagen Maraton Praha (12.
května), Mattoni Grand Prix Praha (7. září), 1/2Maraton České Budějovice (8. června), 1/2Maraton Olomouc
(22. června), 1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) a nově 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května). V roce 2012
se zúčastnilo soutěžních běhů seriálu RunCzech.com 34 346 běžců. Byl pro ně take vytvořen speciální bodovací
systém, umožňující jim poměřit se podle dokončených závodů v kategoriích podle věku a profesí. V roce 2014
by měl být běžecký seriál kompletní a přitáhnout vice než 81 000 běžců.

