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RunCzech zakončí letošní sezónu v Košicích
Posledním závodem RunCzech běžecké ligy v tomto roce je Medzinárodný maratón mieru v
Košicích, který se běží již tuto neděli. Tzv. hostující závod zaručuje běžcům připsání posledních
bodů v letošním žebříčku RunCzech.
Košického maratonu se zúčastní celkem 435 běžců z České republiky. Mimo jiné vítězka letošního
projektu Women’s Challenge, Simona Vlašimská. „Do Košic se velmi těším, bude to po letošní
premiéře na Volkswagen Maratonu Praha můj druhý maraton v životě,“ říká Simona.
Jubilejní ročník Medzinárodného maratónu mieru si nenechá ujít ani Patrick Makau, který až do
neděle 29.9. držel světový rekord v maratonu. O překonání čerstvého světového rekordu Wilsona
Kipsanga (2:03:23) se bohužel nepokusí, jelikož je zraněn.
Impulzem pro vznik maratonu v Košicích byla návštěva jeho zakladatele Vojtěcha Bukovského na
olympiádě v Paříži roku 1924. Na prvním startu se objevilo 8 odvážlivců. Až do roku 1951 byl
organizovaný vždy 28. října, v den vzniku Československa, od roku 1965 se pravidelně koná v
první říjnovou neděli. V Košicích se všechny ročníky maratonu běžely na předepsané trati 42 km
195 m, což je světový unikát. Nejstartší maraton světa v Bostonu má takovýchto ročníků pouze 81.
Nejstarší maraton v Evropě, který letos slaví již 90. výročí, vyšle do ulic metropole východního
Slovenska více jak 9 400 běžců. Mezi nimi také účastníky RunCzech běžecké ligy, kteří zde mají
možnost nasbírat ještě poslední body do letošního běžeckého žebříčku a vylepší si tak své skóre.
V bodování v současné chvíli vede, pokud pomineme profesionální sportovce, Martin Šindelář,
který vykonává povolání prodavače. Absolvoval letos čtyři závody RunCzech (maraton a 3
půlmaratony) a získal 1075 bodů.
RunCzech běžecká liga je bodovací žebříček, do kterého jsou zařazeni všichni běžci, kteří
dokončili alespoň jeden závod seriálu RunCzech a v přihlášení uvedli své povolání. To jsou
společně s věkem a pohlavím kritéria, podle kterých se žebříček vytváří. Počet bodů v jednotlivém
závodě je dán kombinací délky závodu a dosaženého času.
Více informací na www.runczech.com nebo http://www.kosicemarathon.com.
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