
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

12. června 2015 

Nejlépe obsazený půlmaraton světa se poběží v Olomouci 

Olympijský vítěz a dva do nedávna světoví rekordmané -  jména Stephen Kiprotich, Wilson Kipsang 

a Mary Keitany zdobí startovní listiny nejprestižnějších maratonů světa. Tato hvězdná trojice se ale 

málokdy potká při jednom závodě. Na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se to podařilo. V Olomouci 

se tak příští víkend představí největší běžecké hvězdy současnosti. 

Mary Keitany byla do loňského roku výkonem 1:05:50 nejrychlejší ženou historie. Až loni ji předstihla 

Florence Kiplagat s časem 1:05:12, který letos ještě vylepšila na 1:05:09. Dvojnásobná vítězka 

prestižního londýnského maratonu z let 2011 a 2012 se však po porodu druhého potomka navrátila 

ve vynikající formě a do sbírky cenných kovů v listopadu přidala ještě vítězství ze slavného TCS New 

York City Marathonu. Její vítězný čas z únorového půlmaratonu v Ras-Al-Khaimah 1:06:02 a zároveň 

druhý nejrychlejší čas roku 2015 napovídá, že olomoucký rekord závodu žen 1:08:53 se bude otřásat 

v základech. 

Mužskému hvězdnému startovnímu poli vévodí Wilson Kipsang a Stephen Kiprotich. Zatímco Wilson 

Kipsang je vítěz čtyř závodů prestižní série World Marathon Majors i její celkové prémie v hodnotě 

půl milionu dolarů a do loňského roku také držel světový maratonský rekord, Stephen Kiprotich je 

muž velkých závodů. Na olympijských hrách v Londýně dokázal získat pro svou rodnou zemi Ugandu 

po čtyřiceti letech zlatou olympijskou medaili v maratonu. Na Mistrovství světa v Moskvě se stal 

teprve druhým atletem v historii, kterému se podařilo rok po olympijském triumfu přidat ještě titul 

mistra světa v maratonu. Mattoni 1/2Maraton Olomouc pro něj bude posledním testem před 

nadcházejícím Mistrovstvím světa v čínském Pekingu a chce se tedy předvést v tom nejlepším světle.  

Ostravské atletické klání Zlatá tretra zdobí Usain Bolt, Mattoni 1/2Maraton Olomouc tři největší 

hvězdy vytrvalostního běhů současnosti. Závod se bude vysílat v přímém přenosu na 

www.runczech.com ve spolupráci se Seznam.cz. Sledujte, komu olomoucká trať sedne nejlépe nebo 

jestli se bude konat podobné překvapení jako loni, kdy se slavný Kipsang musel sklonit před svým 

tréninkovým kolegou Geoffrey Ronohem. 

Za atlety jsme se vypravili až do daleké Keni. Podívejte se, jak se připravují na závody RunCzech! 

https://www.youtube.com/watch?v=rFv-SZylTHs.   

https://www.youtube.com/watch?v=rFv-SZylTHs


 

 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková      
PR & Media      
tel: +420 777 537 981      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 

email: peckova@pim.cz 
 

 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou 
zprávou a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-
editory/index.shtml 
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