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Dárek na Vánoce: tři závody RunCzech v Praze byly opět oceněny 
Zlatou známkou IAAF 

Organizátoři RunCzech závodů hrdě oznamují, že všechny 3 jejich běhy v Praze - Sportisimo 1/2Maraton 
Praha, Volkswagen Maraton Praha a Birell Grand Prix Praha – byly opětovně oceněny Zlatými známkami IAAF 
pro rok 2019.  

V roce 2018 bylo oceněno 56 závodů Zlatou známkou IAAF a Praha je jediným městem na světě, které obdrželo 
dokonce tři z nich. „Aby mohl závod obdržet toto ocenění musí splňovat celu řadu striktních kritérií.  Známka 
IAAF hodnotí celkovou kvalitu závodu, jako např. počet a úroveň elitních atletů ze specifického počtu zemí, 
mediální servis a antidopingovou kontrolu spolu s mnoha dalšími faktory. Je možná ještě těžší každoročně 
dodržovat tato kritéria a úspěšně si kvalitu závodu udržet. Jsem potěšen, že jsme byli úspěšní. Je to další důkaz, 
že běžci v České republice se mohou účastnit vysoce kvalitních závodů,” – řekl president organizačního výboru a 
předseda komise silničních běhů IAAF, Carlo Capalbo. „Zlatá známka je také oceněním našim partnerům, 
zástupcům města a tisícům dobrovolníků, bez nichž bychom takové závody nemohli organizovat.”   

Dalším důkazem kvality běhů série RunCzech je fakt, že Carlo Capalbo byl pozván jako konzultant podobných 
běžeckých projektů do Japonska s názvem RunLink. 

První Zlatá známka IAAF byla udělena 1/2Maratonu v Praze v roce 2010 a o rok později, tedy ve 2011, pražskému 
maratonu, a v roce 2014 do třetice, Grand Prix Praha, která se tak připojila do skupiny zlatých známek. Od té 
doby všechny pražské závody udržely nejvyšší známku kvality každý rok. A nejen to, ale tyto závody také 
dokázaly vyprodukovat 5 světových rekordů během pěti měsíců, díky velmi talentované mladé atletce, člence 
RunCzech Racing týmu, Joyciline Jepkosgei. Vytvořila čtyři světové rekordy během Sportisimo 1/2Maratonu 
Praha 2017 (na 10, 15, 20 km a půlmaratonské vzdálenosti). Během stejného roku vylepšila o jednu vteřinu 
půlmaratonský světový rekord ve Valencii. Poté při Birell Grand Prix Praha 2017 zaběhla světový rekord na 10 
km, který je stále platný.   

RunCzech se těší na běžeckou sezónu 2019, kdy jeho nejstarší a nejvýznamnější závod – Volkswagen Maraton 
Praha, oslaví 25. výročí 5. května 2019 a přivítá běžce z více než 115 zemí. Později v září, během závodu Birell 
Grand Prix Praha, uspořádá RunCzech spolu s European Athletics druhý ročník Evropské běžecké business 
konference (6. – 8. září 2019).  

Vedle IAAF ocenění, sedm závodů RunCzech včetně tří pražských závodů, rovněž obdržely pětihvězdičkový 
certifikát od European Athletics ‘Running for All’ inicitativy v roce 2018, jako klíčový pilíř strategie silničních běhů 
European Athletics.   

   

All Runners Are Beautiful.  

All Runners Are Beautiful. To je náš způsob, jak přivítat všechny ve strhujícím běžeckém světě. Ve světě zdravého 
životního stylu, zábavy a přátelství. Je to hold každému, kdo se o sebe stará natolik, aby mu stálo za to každé 
ráno utáhnout tkaničky běžeckých bot, a sám sobě si slíbí, že bude zase o trochu lepší. Právě tohle je pravé 
vítězství, to v našich myslích. Nemusíme nutně vyhrát přímo na trati. Samotná snaha a chtít si to užít úplně stačí. 



  

 

All Runners Are Beautiful vypovídá o tom, jak vnímáme běh. Vypráví příběhy. Může být osobní výzvou na závodě 
nebo pomalým během skrz ranní podzimní les. Běhání je radost, o tom to celé je. A každý - ať už mladý, starý, 
tlustý, hubený, pomalý nebo rychlý - kdo má chuť být součástí tohoto perfektního a nádherného sportu, je vítaný. 
Je milovaný.Je krásný.  

  

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. 
Diana Rybachenko      

Marketing & Communication   

mob: +420 777 746 801      

email: pr@pim.cz  

 

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

 


