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Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem startuje již 15. září 

Přesně za měsíc otevře Ústí nad Labem už potřetí své brány běžcům. Sjedou se sem elitní atleti z celého světa i 

tisíce nadšených vytrvalců, aby si užili severočeskou metropoli z běžecké perspektivy. V neděli 15. září bude 

město patřit výhradně běžcům. 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem láká běžce svou pestrou tratí vedoucí centrem města, po Labské stezce  

s výhledem na hrad Střekov a zelené kopce Českého středohoří, i areálem chemičkou dodávající závodu ten 

správný industriální nádech.  

“Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem pořádáme letos již potřetí a velmi nás těší, když vidíme, kolik lidí začalo 

běhat. Zájem o účast neustále roste, a tak jsme letos kapacitu navýšili na 3 000 účastníků. I přesto je kapacita 

více než měsíc před startem takřka naplněna,” prozradil Zoran Bartek z organizačního týmu. 

Pro letošní ročník byla závodu udělena stříbrná známka kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF  

a Ústí nad Labem se tak stalo nejmenším městem na světě, které toto ocenění získalo. Organizátoři RunCzech 

běžecké ligy vlastní těchto známek celkem pět, z toho dvě zlaté a tři stříbrné. Všechny závody tak vynikají 

profesionální organizací a perfektním servisem pro běžce. 

Běžecký víkend odstartuje již v sobotu odpoledne předzávodním proběhnutím. V 17 hodin vyrazí skupina běžců z 

1/2Maratonského Expa od Domu kultury, aby se před závodem společně proběhla a vyměnila si tipy pro 

úspěšné zvládnutí půlmaratonu. Nedělní program zahájí Spolchemie Rodinný běh. V 10:15 se 1 200 dětí, rodičů, 

prarodičů a dalších běžců vydá na 3km trasu centrem města. Okusí atmosféru mezinárodních běžeckých závodů 

a odměnou v cíli bude malým i velkým účastníkům medaile, která je připravena pro každého. Běh je nesoutěžní  

a je určen pro všechny, kdo mají tento sport rádi a chtějí si ho užít. 

Ve 13 hodin vyšle startovní výstřel 3 000 vytrvalců na trasu dlouhou 21,0975 km. V čele běžeckého pelotonu 

budou elitní atleti z Afriky, Japonska i z dalších zemí, následovat je bude dav běžců, jejichž cílem je dokázat si, že 

na to mají, chtějí překonat vlastní osobní rekord nebo běží jen tak pro radost. Doprovázet je budou kapely 

rozmístěné podél celé trati a hlavně diváci, kteří je svým povzbuzováním budou hnát do cíle. Atmosféra závodu 

je neopakovatelná, přijďte se podívat i vy! 

Novinkou letošního ročníku je Spolchemie Handbike 1/2Maraton. Na pořad dne přijde mezi Spolchemie 

Rodinným během a Mattoni 1/2Maratonem v 11:30. Na handbikery čeká trasa o délce 18,6 km, přičemž ti 

nejrychlejší ji zvládnou kolem 35 minut. “Handbike jsme do programu zařadili letos poprvé. Ústí nad Labem je 

zároveň jediným městem v rámci RunCzech běžecké ligy, kde se závod koná. Trasa je speciálně upravena tak, 

aby vyhovovala potřebám hanbikerů a splňovala podmínky Czech Handbike Cupu,” říká Ondřej Brouček, 

technický manažer závodu. 



  

 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem však není jen o běhání. Program po závodech pokračuje v OC Forum, kde je 

přichystaná Zlatopramen běžecká party. Bude se podávat 1/2Maratonský gulášek a pivo na zahnání žízně po 

namáhavém výkonu a proběhne také slavnostní vyhlášení štafet. 

Ústecký půlmaraton je posledním závodem RunCzech běžecké ligy na české půdě, a tak láká všechny, kteří se na 

start zatím neodhodlali nebo chtějí nasbírat ještě nějaké body do žebříčku RunCzech běžecké ligy a vylepšit si tak 

celkové pořadí. Vítáni jsou všichni - ti, se startovním číslem na hrudi i ti, kteří se přišli jen podívat. Třeba právě 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem pro ně bude impulzem, aby nazuli maratonky a začali trénovat na příští 

ročník. 
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