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Šestá známka kvality míří do Českých Budějovic
Letos na jaře se organizátoři RunCzech běžecké ligy radovali z udělení páté známky kvality a už se můžou
pochlubit dalším ziskem tohoto mezinárodního ocenění. Stříbrnou známku získal závod Mattoni 1/2Maraton
České Budějovice a potvrdil tak svou organizátorskou kvalitu.

„Splnili jsme všechna kritéria v oblasti organizační, sportovní i marketingové, navíc přispěla zkušenost
s našimi dalšími závody,“ řekl ředitel závodu Václav Skřivánek na dnešní tiskové konferenci v Českých
Budějovicích. Kritéria pro získání známky kvality od Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF)
nejsou zrovna jednoduchá. Zohledňují mimo jiné obsazení startovního pole elitními atlety,
antidopingovou kontrolu, certifikovanou trať, péči o závodníky, způsob měření časů a jejich dostupnost
pro veřejnost a řadu dalších.
„Udělení stříbrné známky kvality je pro nás utvrzení v tom, že jsme se rozhodli podpořit správnou věc,“
řekl Juraj Thoma, primátor Českých Budějovic. „Považujeme to za skvělou propagaci našeho města
po celém světě i v České republice. Líbí se mi také, že při příletu na letiště v Praze je pozvánka na náš
závod jednou z prvních informací, kterou návštěvníci zaregistrují,“ dodal primátor.
„České Budějovice stojí nyní v kalendáři závodů IAAF vedle takových měst, jako je Toronto, Osaka,
Madrid, Benátky nebo Hong Kong, které se můžou také pochlubit prestižní stříbrnou známkou IAAF,“
uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru. „Je to zásluha nejen našeho organizačního týmu,
ale také města České Budějovice, jehož zástupci nám poskytli vynikající podmínky pro organizaci
a celou akci s nadšením podpořili,“ vyjádřil dík při slavnostním předání památeční stříbrné plakety
budějovickému primátorovi.
Stříbrná známka kvality je již šestým oceněním RunCzech běžecké ligy. „Jsme jediný organizátor na světě, který
vlastní šest známek kvality!“ raduje se Capalbo a potvrzuje: „V České republice se běhají opravdu špičkové
světové závody!“
Třetí ročník Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice, jenž bude hrdě označen stříbrem, se bude konat v sobotu
7. června 2014 opět v podvečerních hodinách. Registrace na závod jsou spuštěny a již teď je kapacita naplněna z
téměř 20 %. V hlavním závodě uvidíme tentokrát 2 800 běžců a v dm Rodinném běhu uvidíme 1 800 účastníků,
od malých dětí až po seniory.
„Při registraci mají občané s trvalým bydlištěm v ČR možnost přihlásit se do Českého maratonského klubu.
Členství je zdarma a k ničemu nezavazuje. Svým členům zaručuje zvýhodněné startovné (v tuto chvíli o 200,- Kč)
a další slevy a výhody od partnerů ligy,“ vysvětluje Skřivánek.

RunCzech běžecká liga zahrnuje 7 závodů v jedněch z nejkrásnějších měst České republiky. Zlatými známkami
kvality se může pochlubit 1/2Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha, stříbrnou známku mají O2 Grand Prix
Praha, Mattoni 1/2Maraton Olomouc, Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem a nově teď i Mattoni 1/2Maraton
České Budějovice. Dalším závodem, který RunCzech běžecké liga nabízí, je Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary,
který bude o známku kvality od IAAF usilovat v příštím roce.
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