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Člen RunCzech Racing týmu doběhl newyorkský maraton na čtvrtém místě!
Třicetiletý Keňan Julius Arile Lomerinyang je českému publiku známý, letos tu běžel tři závody
RunCzech běžecké ligy. Již podruhé se zúčastnil Volkswagen Maratonu Praha, při loňském ročníku si tu
zaběhl svůj osobák 2:12:13. V září jsme ho viděli na O2 Grand Prix Praha a Mattoni 1/2Maratonu Ústí
nad Labem, v obou podnicích skončil na třetím místě. V týdnu mezi těmito závody se zúčastnil
společného tréninku s členy PIM Běžeckého klubu, který je součástí nově otevřeného běžeckého centra
Running Mall na pražské Letné.
Lomerinyang se stal jedním z členů RunCzech Racing týmu. Tento projekt vznikl pod patronátem
Prague International Marathon a RunCzech a zaštiťuje mladé elitní atlety různých národností, kteří
společně trénují, sdílejí své zkušenosti a závodí po celém světě. Na prestižním maratonu v New Yorku
se objevil Lomerinyang v drezu RunCzech Racing a skončil na krásném čtvrtém místě. Vylepšil si svůj
osobák z Prahy o více jak dvě minuty, běžel za skvělých 2:10:03. Za vítězem krajanem Mutaiem zaostal
minutu a půl. Co předvede tento nadějný běžec příště?
Základnou pro tým RunCzech Racing je pražský Running Mall, který se otevřel veřejnosti letos v létě.
Nabízí běžcům vše, co ke své sportovní vášni potřebují. Nedílnou součástí běžeckého centra je
PIM Běžecký klub, který nabízí tréninky s profesionálním trenérem dle všestranného tréninkového
plánu, který vyhovuje běžcům všech výkonnostních úrovní od začátečníků až po pokročilé. Každý týden
mají členové možnost účastnit se besedy s odborníky a inspirativními osobnostmi z běžeckého světa
spojené s tréninky. Jedněmi z pravidelných hostů jsou právě členi RunCzech Racing týmu.
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Poznámky pro editory:

RunCzech Racing

je průkopnickým počinem v soutěžním vytrvalostním běhu. Vznikl na základě inspirace

ikony českého běhu Emilem Zátopkem. Jde o mezinárodní projekt s globálním dosahem zajišťující mladé elitní
atlety různých národností, kteří společně trénují, sdílejí své zkušenosti a závodí po celém světě i v České
republice. To vše nejen proto, aby zlepšili své výkony, ale také proto, aby propagovali pozitivní sociální dopad
běhání a vybudovali přátelské vztahy mezi národy.

