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RunCzech zve hvězdy k maratonskému narozeninovému dortu 

Dvacet let letos oslaví Volkswagen Maraton Praha. Ale i další závody RunCzech běžecké ligy 2014 

chystají zajímavé zážitky. „Bude to speciální rok,“ těší se Carlo Capalbo, prezident organizačního 

výboru. 

Počet závodů zůstává stejný jako loni – sedm. Zvyšuje se však celková kapacita závodního pole 

o jedenáct tisíc míst. „Třeba v Olomouci poběží sedm tisíc tři sta lidí, což je asi šest procent populace 

města,“ tvrdí Capalbo. 

První z běhů Sportisimo 1/2Maraton Praha má nového titulárního partnera a už teď si zapsal dva 

rekordy. Historicky nejvyšší počet 13 000 startovních čísel byl vyčerpán se čtyřměsíčním předstihem. 

„Poslední čísla se dají získat ještě prostřednictvím našich spolupracujících charitativních organizací,“ 

dodává prezident organizačního výboru. 

„Chceme rozhýbat lidi, aktivovat běžce. Naše zákazníky, zaměstnance i dodavatele. Jsme rádi, že se 

spojili dvě jedničky,“ říká Martina Kudláčková, ředitelka nákupu a marketinku Sportisimo, největšího 

prodejce sportovního zboží na českém trhu, trojnásobného držitele ocenění Obchodník roku. 

Na maraton v Praze se už přihlásil dokonce i její obchodní partner z Hongkongu. 

Pořadatelé oznámili start dvou prvotřídních etiopských hvězd na Sportisimo 1/2Maratonu Praha. 

Atsedu Tsegay zaběhl před dvěma lety na pražské trati v zimě čas 58:47, dvacátý nejlepší v historii, 

navíc rychleji od té doby nikdo neběžel. „Po zranění se dostává znovu do velké formy a chce navázat 

na svůj tehdejší úspěch,“ potvrdila Jana Moberly, manažerka elitních atletů RunCzech.  

Podpoří ho i Philemon Limo z Keni, první muž, který na českém území běžel půlmaraton pod hodinu 

a pravidelný účastník závodů RunCzech. Věhlas už si vydobyla i další atletka, která přislíbila účast, 

30letá Firehiwot Dado, vítězka maratonu i půlmaratonu v New Yorku. 

Jméno pořadatelů RunCzech oceňuje celý svět. Carlo Capalbo strávil začátek nového roku na cestě 

po Číně, kde jednal o spolupráci s pěti velkými maratony včetně Pekingu a Šanghaje. „Rádi by získali 

zlatou známku kvality IAAF a zajímají se o naše know-how. To je obrovské ocenění z tak neuvěřitelně 

velké země,“ prohlásil ještě Capalbo.  

Navíc maraton v New Yorku bude hostujícím závodem RunCzech běžecké ligy a rezervuje určitý počet 

míst pro její další běžce. „O podrobnostech a přesném počtu ještě jednáme,“ dodávají pořadatelé. 
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