
  

 

Tisková zpráva 

Praha, 27. května 2021 

RunCzech ve spolupráci s Chromozoom představí inovativní testování pro účastníky 

“The Battle Of The Teams“ 

Chromozoom letos na český trh uvedl alternativu PCR testování, která je bezpečnější a pro širokou veřejnost 

jednodušší. Tyto testy se RunCzech rozhodl využít pro testování profesionálních atletů, kteří přijedou absolvovat 

maraton v rámci akce The Battle of The Teams a Mistrovství ČR v maratonu, která se uskuteční v neděli 30. 

května. 

„Každý z nás je v dnešní době odkázán na pravidelné testování na Covid-19, to samé platí i pro vrcholové běžce, 

kteří se musejí pravidelně testovat před každým závodem. V rámci týmového maratonu The Battle of The Teams 

jsme se pro ně rozhodli zavést inovativní a šetrnější testování. S hrdostí tedy oznamujeme, že společně 

s předním dodavatelem Chromozoom, zvyšujeme úroveň testovacích služeb a všech protokolů s ním spojených a 

tím jsme schopni kompletně ochránit zdraví všech účastníků závodu,“ sdělují pořadatelé. 

„Chromozoom zavádí revoluční sady spolehlivých PCR testů, které jsou šetrnější k tělu, neboť se nezavádí do 

nosní dutiny, ale fungují na principu kloktání v ústech. Tím je pro atlety daleko více pohodlnější, než klasický PCR 

test. Návod k použití je velmi jednoduchý a výsledek testu je znám do cca šesti hodin od jeho provedení. 

Testování bude zdarma přístupné všem, kdo se zapojují do organizace závodu – hostům, dobrovolníkům či 

dodavatelům,“ dodává Tomáš Coufal z organizačního týmu RunCzech.  

Těšíme se na spolupráci a doufáme, že budou všichni závodníci s novým testováním velmi spokojeni.  

 

_______________________________________ 

KONTAKT 

Pro další informace kontaktujte: 

Michaela Šimeček 

PR & Media 

mob: +420 737 386 274 

e-mail: pr@pim.cz  

 

 

 

 

mailto:pr@pim.cz


  

 

POZNÁMKY PRO EDITORY 

 RunCzech pořádá běžecké akce v několika městech napříč Českou republikou. 
 S projektem Napoli Running pořádá běžecké v Itálii a má kanceláře v Japonsku a v Číně. 
 Prague International Marathon spol. s.r.o. (“PIM“) byl založen v roce 1995 Carlem Capalbem, 

prezidentem organizačního výboru. Cílem bylo zorganizovat v Praze mezinárodní maraton na 
světové úrovni. 

 Za celou historii RunCzech se RunCzech akcí zúčastilo téměř 1,2 milionů běžců. V roce 2019 
jsme přivítali v cíli 120 000 z nich a to ze 131 různých zemí. 

 ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL je náš způsob, jak v běžeckém světě přivítat opravdu každého. 
 RunCzech běžecká liga a SuperHalfs motivují hobby běžce. Na podporu evropských elitních 

atletů vznikla EuroHeroes Challenge. 
 RunCzech Racing podporuje mladé atlety, komunitní vazby a sportovní výkony. Osm světových 

rekordů a 150x na stupních vítězů. 
 Pro ty nejmenší a školou povinné máme Bambini Run, rodinné běhy a Juniorský maraton. 
 Na certifikovaných trasách můžete s FreeRun běhat bezpečně po celé České republice. 
 V našem Running Mallu se můžete setkávat s běžci z celého světa. 

 


