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Na půlmaraton do Neapole se chystá evropský rekordman  
i početná skupina Čechů 

 
V Česku zatím ještě vládne zima, ale běhat a závodit se dá po celý rok. Už 4. února pořádá RunCzech další 
ročník Napoli City Half Marathon. Otevřít běžeckou sezónu v Itálii se chystá i početná skupina Čechů a elitních 
atletů v čele s evropským maratonským rekordmanem Sondre Moenem. Norský reprezentant je prvním 
Evropanem, který zvládl maraton pod dvě hodiny a šest minut a nyní již pravidelně poráží africké běžce.  
 
Do Neapole se vždy jezdilo především na procházky historickým centrem nebo na výbornou pizzu, v poslední 
době však toto třetí největší italské město začíná být vyhledávanou destinací také mezi běžci. Na letošní pátý 
ročník Neapolského půlmaratonu je v současnosti přihlášena necelá stovka Čechů, kteří tvoří hned po 
Francouzích druhou nejpočetnější zahraniční skupinu závodníků. To, že Čechům místní trať svědčí, ostatně 
potvrdilo i loňské vítězství Evy Vrabcové-Nývltové. 
 
Pole elitních atletů bude i v letošním roce útočit na rekord závodu (1:01:21). Nejrychlejším běžcem na startu 
bude Nobert Kigen z Keni s osobním rekordem 59:42. Největší pozornost ale bude nepochybně upřena na 
Sondre Moena, který v současné době získává větší pozornost, než kterýkoliv norský běžec od dob Grete 
Waitzové a Ingrid Kristiansenové. Sám Moen zažil v roce 2017 sezónu snů, když si nejprve zaběhl v září osobní 
rekord na 10 km na Birell Grand Prix Praha, poté v říjnu ve Valenci vylepšil i svoje maximum na půlmaraton na 
59:48 (třetím nejlepším evropským časem všech dob překvapil celý svět a zúročil svůj dlouhodobý trénink ve 
vysoké nadmořské výšce v Keni) a nakonec v prosinci zvítězil na maratonu ve Fukuoce v novém evropském 
rekordu 2:05:48.  
 
„Jsem v přípravě na světový šampionát v půlmaratonu, ale když se mi před pár dny ozval tým pana Capalba, 
se kterým jsem měl možnost setkat se už v září v Praze, neváhal jsem. Těším se, že se díky silné konkurenci a 
příznivým podmínkám pokusíme o čas pod jednu hodinu,“ uvedl sedmadvacetiletý Moen, který se připravuje 
v Keni pod vedením italského trenéra Renato Canovy.  
 
Ženský závod bude po odhlášení domácí favority Veroniky Inglese především soubojem afrických běžkyň v čele 
s bahrainskou rekordmankou Shitaye Eshete. 
 
Součástí závodu je rovněž pětikilometrová Napoli Grand Prix určená elitním atletům. Vzhledem k tomu, že 
Mezinárodní asociace atletických federací IAAF od letošního roku uznává světové rekordy rovněž na silničních 5 
kilometrů, bude se nové maximum všech dob atakovat pravděpodobně už v Neapoli. 
 
Carlo Capalbo, přišel na začátku devadesátých let do Prahy a postupně zde vybudoval sérii běhů, které pod 
hlavičkou RunCzech získaly popularitu po celém světě. Nyní chce v rámci projektu Napoli Running rozběhat i 



  

 

svou rodnou Neapol. „Neapol je krásné město a díky know-how, které v RunCzech máme, zde chceme i letos 
uspořádát prvotřídní závod,“ říká Capalbo. 
 
Napoli City Half Marathon bude vysílaný živě v neděli 4. února od 10 hodin na FOX Sports, kanál 204. 
Podrobnější informace najdete na www.runczech.com. 
 

STARTOVNÍ LISTINA  - ELITNÍ ATLETI 
 
MUŽI 
 
1 KEN      Nobert Kipkoech   KIGEN               0:59:42     
2     NOR     Sondre Nordstad   MOEN               0:59:48     
3     KEN      Felix Kipchirchir    KANDIE             1:00:04     
4     ITA        Stefano                  LA ROSA           1:02:39      
5     KEN      Shadrack              KIPLAGAT           1:02:54     
6     KEN      Abel                      KIPCHUMBA      1:03:10     
7     MDA      Roman                  PRODIUS           1:03:37     
8     MAR      Khalil                     LEMCIEH           1:04:02 
9     ITA        René                     CUNEÁZ             1:05:45 
10     ITA      Dario                     SANTORO          1:05:11    
 

 
 
ŽENY 
    
1     KEN     Antonina        KWAMBAI           1:09:49     
2     BRN     Shitaye          ESHETE              1:10:10     
3     UKR     Olha               KOTOVSKA        1:12:14     
4     MAR     Hanane             JANAT             1:12:10    
5 ITA Fabiola    DESIDERIO 1:24:16 
6 MAR Malika   BEN LAFKIR 1:12:11  
 
 

 

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 

http://www.runczech.com/


  

 

email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou a s uvedením 
zdroje: RunCzech. 
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