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Na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem poběží 

půlmaratonská elita 

Po sobotním úspěšném Birell Grand Prix Praha udržuje vysoko nastavenou laťku letošní 

RunCzech běžecké ligy i Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Řada atletických hvězd, 

které v Praze v sobotu večer zazářily svými výkony a rychlými časy, zůstává v České 

republice a chystá se 14. září na půlmaraton do Ústí nad Labem. Soupeřem jim nebude 

nikdo jiný než čtvrtý nejrychlejší půlmaratonec historie  Atsedu Tsegay. 

„Na závody RunCzech běžecké ligy se nám letos daří zvát opravdu velká jména běžeckého 

světa. Po světovém rekordmanovi v maratonu, mistrovi světa v půlmaratonu, držiteli 

neoficiálního nejrychlejšího maratonského času v historii nebo dvojnásobné světové 

maratonské šampionce uvítáme tentokrát držitele nejrychlejšího půlmaratonského času od 

roku 2012. Jsem rád, že si Atsedu Tsegay vybral pro svůj start právě Ústí nad Labem,” sděluje 

ředitel závodu Václav Skřivánek a potvrzuje, že závody oceněné druhou nejvyšší známkou 

kvality IAAF Road Race Silver Label lákají atlety světové extratřídy. 

Etiopan Atsedu Tsegay se vrací do České republiky, aby se pokusil napodobit fantastický 

výkon, který předvedl na půlmaratonu v Praze v roce 2012. S časem 58:47 postaral 

o nejrychlejší čas světa roku 2012, jenž od té doby nikdo nedokázal překonat. Tsegayovi však 

budou čelit ještě dva běžci s osobním maximem pod magickou hranicí jedné hodiny - Simon 

Cheprot (59:20) a Azmeraw Bekele (59:39) - a další tři atleti s rekordy pod 1:01.  

Do pořadí na stupních vítězů může promluvit i Nicolas Bor, člen týmu RunCzech Racing, který 

si v sobotu na Birell Běhu na 10 km doběhl pro třetí místo hned za Geoffrey Ronohem 

a Geoffrey Mutaiem ve vynikajícím čase 27:38. Všichni tito muži budou útočit na rekord 

závodu Philemona Limo 1:00:38 z loňského roku. „Kvalita jmen mužského elitního pole mluví 

sama za sebe. Lze jen těžko odhadnout, kdo z nich na tom bude v neděli nejlépe. Rozhodně 

se můžeme těšit na zajímavý závod,” slibuje manažerka elitních atletů Jana Moberly. 

V čele ženského elitního startovního pole se objeví hned několik žen, které již mají za sebou 

na české půdě výborné výsledky. Vítězka slavného newyorského maratonu z roku 2011 

a letošního Volkswagen Maratonu Praha Firehiwot Dado se v Ústí utká s Correti Jepkoech, 

která se v sobotu na Birell Grand Prix Praha předvedla ve skvělé formě, když vylepšila rekord 

závodu takřka o minutu a zvítězila v čase 31:05. Držitelkou nejlepšího půlmaratonského času 

ve stratovním poli je Helah Kiprop (1:07:19), druhou v pořadí je Flomena Chepchirchir 

s osobním rekordem 1:08:06 na půlmaraton a 2:23:00 na maraton.  



 

Podle Jany Moberly by velkou šanci na první místo mohla mít právě Correti Jepkoech. 

„Correti potvrdila svou současnou skvělou formu minulou sobotu, když si na desítce vylepšila 

osobní rekord téměř o půl minuty. Uvidíme, jestli se jí podaří navázat na úspěch své 

tréninkové kolegyně Josephine Chepkoech, která loni vyhrála Grand Prix i o týden později 

půlmaraton v Ústí nad Labem.” 

O titul nejlepšího Čecha svede souboj Jan Kreisinger, Jiří Homoláč, Milan Kocourek a Vít 

Pavlišta. Mezi ženami se Ústí může těšit na tradiční duel Ivana Sekyrová a Petra Kamínková. 

Více informací najdete na www.runczech.com. Souboj běžeckých hvězd můžete sledovat 

také živě na www.seznam.cz. 

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
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Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml 
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