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Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem plný rekordů
Jako by v Ústí nad Labem chtěli oslavit premiéru se stříbrnou známkou IAAF. Ve třetím ročníku zdejšího
půlmaratonu RunCzech běžecké ligy překonali keňští běžci Philemon Limo (1:00:38) a Josephine Chepkoech
(1:09:08) rekordy závodu. Historickou účast 4 200 běžců včetně Spolchemie Rodinného běhu podpořily také
ideální podmínky, vlhko a teplota okolo 16 stupňů. Nejrychlejšími Čechy byli Jiří Homoláč a Ivana Sekyrová.
„Děkuji všem tady, že mi pomohli vrátit se v plné formě,“ radoval se Philemon Limo, který překonal o 19 vteřin
vlastní traťové maximum z předminulého roku. V letošní sezoně spíše bojoval s bolestí pravého kolene.
„Ale teď jsem zpátky tak, jak jsem si představoval. Rekord, to bylo něco navíc. Necítil jsem se na něj, ale když
jsem viděl, že tělo funguje, pokusil jsem se vydat ze sebe to nejlepší. Přestože mě v hodně vlhkém vzduchu
bolely plíce,“ dodal. K výbornému času přispěl i strhující souboj s Abebe Negewem z Etiopie na posledních pěti
kilometrech. Limo rozhodl až v úplném závěru na Mírovém náměstí. Ještě na desítce se totiž držela společně
v čele sedmičlenná skupina se všemi favority s časem 28:29.
Z Čechů se už tady o půl minutky odpoutal Homoláč od Kocourka s Fejfarem. Vítěz premiérového Mattoni
1/2Maratonu Karlovy Vary v souboji elitní české trojky nahradil nemocného Kreisingera. A sice pak skončil třetí,
ale překonal si osobní rekord 1:07:41.
Nejlépe se však ukázal navzdory silné rýmě Jiří Homoláč (1:05:50), který zaostal jen devět vteřin za svým
osobním rekordem. „Moc si toho vážím, protože zdejší trať je těžší než v Praze, kde jsem ho zaběhl. Navíc mám
náročný program, po O2 Grand Prix Praha jsem minulý víkend běžel ještě ligu družstev. A k tomu ta rýma… Ale
chytil jsem se Japonce Ita a hodně jsme si pomohli,“ vyprávěl.
Jeho tréninkový partner a mnohonásobný český mistr na 10 000 metrů Milan Kocourek běžel půlmaratonskou
premiéru za 1:07:17.
Ženské pole se roztrhalo už brzy. Na pátém kilometru byla vedoucí Josephine Chepkoech, vítězka sobotní
O2 Grand Prix Praha, už sama. „Moc jsem tomu nevěřila, že bych mohla zaútočit na zdejší rekord, ale běželo se
mi dobře,“ říkala. Překonala ho o 4 vteřiny (1:09:08). Možná, že k tomu přispěla právě letošní drobná úprava
trasy, díky níž zmizela jedna nepříjemná otočka o 180 stupňů.
Také české měření sil se zdálo brzy rozhodnuté pro olympioničku Ivanu Sekyrovou. „Snažila jsem se držet ve
skupinkách, to se mi vždycky běží líp. Nevěřila jsem, že bychom s Petrou (Kamínkovou) i druhou desítku běžely
tak rychle,“ říkala.
Sekyrová po splněném plánu, jarním osobním rekordu z mistrovství republiky v Pardubicích, o prázdninách spíš
odpočívala a připravovala se na kratší tratě. Tady se jí ale podařilo být i popáté letos nejlepší Češkou
na půlmaratonské vzdálenosti.

Řada běžců předvedla osobní maxima – profesionální mistr Evropy v boxu Lukáš Konečný zaběhl skvělých
1:31:23. „Bez tréninku takovej čas, to jsem těžkej frajer,“ těšilo ho. „Ale jsem pěkně chcíplej, poslední čtyři
kilometry jsem hodně trpěl. Kdybych se víc nachystal, mohl jsem dát i pod 1:30.“ Herec a moderátor Dalibor
Gondík zvládl trať za 1:35:01 a ihned z cíle vyrazil na představení do Liberce. Vylepšil si tak svůj čas z jarního
Hervis 1/2Maratonu Praha takřka o půl hodiny.
Premiéru v RunCzech běžecké lize měl závod handbikerů za účasti celé české špičky. Na 18,6 kilometrové trati
zvítězil Václav Antal (31:31). Na 14 km trase se objevil se i paralympijský vítěz v plavání Martin Kovář.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Muži: 1. P. Limo (Keňa) 1:00:38; 2. Negewo (Etiopie) -2, 3; Lomerinyang (Keňa) -37; 4. Tola (Etiopie) -49;
5. Bor -1:32:00; 6. Chebii (oba Keňa) -1:55,…
11. Homoláč 1:05:50,… 14. Kocourek 1:07:17, 15. Fejfar 1:07:41 (všichni ČR).
Ženy: 1. Chepkoech 1:09:08; 2. Chepkwony (obě Keňa) -1:4;, 3. Moges (Etiopie) -2:59,…
9. Sekyrová 1:17:39, 10. Kamínková 1:19:33, 11. Lajdová 1:20:56 (všechny ČR).
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