
     

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

26. června 2016 

 

Děkuji za skvělý závod, vzkazuje Carlo Capalbo 

Velké očekávání vzbuzoval sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc. Startovní pole nabité 
světovými hvězdami, kapacita závodu naplněná několik týdnů dopředu či plejáda významných 
hostů nechávaly tušit, že letošní spojení RunCzech a Olomouce bude výjimečné. A to se v sobotu 25. 
června potvrdilo více než stoprocentně!  

„Z průběhu letošního ročníku Mattoni 1/2Maratonu Olomouc jsem opravdu nadšený. Mé obrovské 
díky směřují všem, kdo se na zdárném průběhu závodu podíleli - ať už městu, kraji, jednomu každému 
partnerovi, dobrovolníkům a v neposlední řadě celému RunCzech týmu. Každý, kdo se o organizaci 
zasloužil, má svůj dílek na výsledné mozaice skvělého dne,” vzkazuje prezident organizačního výboru 
RunCzech Carlo Capalbo. 

Olomouc je  mezi městy zapojenými do RunCzech běžecké ligy výjimečná skvělou atmosférou. I letos 
byla trať závodu doslova obsypaná tisícovkami fanoušků, kteří freneticky hnali všechny běžce ke 
zdárnému cíli. Povzbuzování se běžcům hodilo o to více i kvůli velkému horku, které v závodní den na 
Hané panovalo. „Zdravotníci na trati a v cíli sice měli o trochu více práce než obvykle, ale naštěstí se 
nejednalo o vážné případy. Běžci k závodu v obtížných podmínkách přistoupili skutečně zodpovědně,” 
raduje se Capalbo.  

Na start Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se postavilo celkem 6 200 běžců, což ze zdejšího závodu dělá 
druhý největší půlmaraton v České republice. Celkový počet sobotních běžců se vyšplhal téměř k 
deseti tisícům, když se k půlmaratoncům přidalo 3 300 běžců dm rodinného běhu. 

 

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. 

Tadeáš Mahel      

PR & Media      

mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      

Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 

email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou 
a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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