
  

Zajímavosti na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem 

Nejdůležitější informace 

 3. ročník 

 Ústí nad Labem je nejmenší město, které vlastní stříbrnou známku kvality Mezinárodní asociace 

atletických federací IAAF. 

 Hlavní závod odstartuje primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík. 

 Spolchemie Rodinný běh odstartuje hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

 Letos je poprvé v historii RunCzech běžecké ligy do programu zařazen Spolchemie Handbike 

1/2Maraton. 

 Na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se představí elitní atleti z Keni, Etiopie, Japonska, 

Ugandy, Ruska a Ukrajiny. 

 Mezi hlavní favority závodu patří již známé tváře RunCzech běžecké ligy Philemon Limo 

(0:59:30), držitel rekordu závodu, a Daniel Chebii (0:59:49), vítěz letošního O2 Grand Prix Praha.  

 V ženském elitním poli opět uvidíme vítězku loňského ročníku Betelhem Moges (1:10:38). 

Největšími soupeřkami jí budou Caroline Chepkwony (1:08:36) a Josephine Chepkoech 

(1:08:53), která svou současnou výbornou formu potvrdila vítězstvím na O2 Grand Prix Praha. 

 Nebude chybět ani česká vytrvalecká špička. O první příčky bude svádět souboj Jan Kreisinger 

(1:03:38), Jiří Homoláč (1:05:41) a Milan Kocourek, pro kterého bude Mattoni 1/2Maraton Ústí 

nad Labem půlmaratonským debutem. Mezi ženami se představí Ivana Sekyrová (1:14:06), 

Petra Kamínková (1:15:35) a Radka Churaňová (1:18:21). 

 Na start Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se postaví také známé osobnosti z jiných 

sportovních i profesních odvětví. Mezi běžci se objeví známý televizní moderátor a herec 

Dalibor Gondík i boxer Lukáš Konečný. 

 Spolchemie Rodinný běh si nenechá ujít dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor a nebude 

chybět ani účastník půlmaratonu Lukáš Konečný. 

Zajímavá čísla: 

 Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem se zúčastní 3 000 běžců  

 Na start Spolchemie Rodinného běhu se postaví 1 200 účastníků 

 49 štafetových týmů 

 516 běžců se půlmaratonu zúčastní poprvé 

 72 % účastníků jsou muži, 28 % tvoří ženy 

 Poměr běžců z Česka je 94 % proti 6 % běžců ze zahraničí 

 TOP 5 cizími zeměmi jsou SVK, POL, GER, FIN, GBR 



  

 Ve startovním poli se objeví celkem 36 národností 

 10 běžců má v den závodu narozeniny 

Profese a firmy: 

 TOP 3 profese jsou manažeři, administrativní pracovníci a studenti 

 TOP 3 společnosti, které se účastní firemních běhů: 

van Eupen, Raiffeisenbank a.s., Celgene 

Zajímavosti ze startovního pole: 

 Nejstarším mužem je Miloš Loužecký, který v den závodu oslaví své 73. narozeniny  

 Nejstarší ženou je 66letá Eva Cupalová 

 Při závodě bude pomáhat 560 dobrovolníků 

 Během závodu se použije: 

o 18 000 ks spínacích špendlíků  

o 46 000 ks kelímků 

o 21 000 ks houbiček na osvěžení  

o 3 000 termoizolačních fólií 

o 4 200 ks medailí 

o 3 149 m plotů  

o 60 mobilních toalet 

 Vypije se: 

o 7 542 l vody Mattoni  

o 1 500 l isotonického nápoje Nutrend 

 Sní se: 

o 1 138 kg banánů  

o 800 kg pomerančů  

o 800 ks baget 

o 18 kg soli 

o 22 kg cukru 

 Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků 

 Rekordy: 

Kategorie Světový rekord Traťový rekord 

Muži  0:58:23 – Zersenay TADESE (ERI), 2010 1:00:57 – Philemon Kimeli Limo (KEN), 2011 

Ženy  1:05:50 – Mary Jepkosgei KEITANY (KEN), 2011 1:09:11 – Joyce CHEPKIRUI (KEN), 2011 

 

http://www.iaaf.org/athletes/athlete=223928

