
  

 

Galileo poskytne hlavní podporu projektu SuperHalfs  

SuperHalfs s potěšením oznamují, že Galileo (globální navigační satelitní systém Evropské unie) podpořil 

mezinárodní sérii půlmaratonů a stane se prezentujícím partnerem. Tato novinka byla oznámena, zatímco si 

tisíce běžců plánují svou běžeckou cestu napříč kontinentem. 

Galileo je evropský nezávislý, civilní a bezplatný systém lokalizačních služeb, který miliardy lidí denně používají v 

chytrých telefonech, autech, letadlech, na fitness trackerech a dalších zařízeních. 

Konstelace systému Galileo je výsledkem bezprecedentní spolupráce a inovací mezi evropskými členskými státy, 

průmyslovými podniky, malými a středními podniky a komunitami uživatelů. Prostřednictvím SuperHalfs začalo 

podobné inovativní partnerství založené na spolupráci mezi evropskými městy Lisabon, Praha, Kodaň, Cardiff a 

Valencie. 

SuperHalfs přivítá tisíce běžců a miliony diváků, kteří se budou účastnit závodů a sledovat globální pokrytí ze 

svých domovů, jakmile se série zahájí. To bude příští měsíc v Lisabonu. Druhý závod série proběhne v Praze a 

poté běžci zamíří do Kodaně, přes Severní moře do Cardiffu a v říjnu skončí ve slunečné Valencii. 

Carlo Capalbo, zakládající člen SuperHalfs, řekl: „Jednou ze základních hodnot SuperHalfs je otevírat nové obzory 

běžcům, stejně jako to Evropa dělá tím, že poskytuje služby načasování a určování polohy prostřednictvím 

evropského civilního globálního navigačního satelitního systému Galileo.“ 

Zájem o sérii SuperHalfs předčil všechna očekávání. Tři z pěti závodů mají již naplněnou kapacitu a další dvě k 

tomu mají velmi blízko. To vše díky tomu, že běžci touží po statusu SuperRunner. 

Tisíce běžců z celého světa si vytvořily virtuální pas a začaly plánovat svou cestu před prvním závodem v 

Lisabonu 22. března. Mnoho z nich bude používat zařízení podporující Galileo při plánování jejich cesty nebo 

sledování své sportovní úspěchy pomocí fitness trackeru založeného na určování polohy. 

„Série SuperHalfs shromažďuje lidi, kteří již chápou důležitost přesného určování polohy a času při sledování 

sportovních výkonů. Těmto lidem chceme předat zprávu, že tuto přesnost poskytuje také evropský globální 

navigační satelitní systém Galileo, který je již k dispozici v jejich hodinkách či chytrých telefonech. Těšíme se na 

radost všech běžců série SuperHalfs. Pojďte vyhrát s Galileem!“ řekl Pascal Claudel, úřadující výkonný ředitel 

Evropské agentury pro GNSS. 

Přestože se je kapacita do EDP Lisabon Half Marathon, Sportisimo 1/2Maratonu Praha a Cardiff University 

Cardiff Half Marathon naplněna, běžci si stále mohou zajistit místo prostřednictvím charitativních partnerů 

jednotlivých akcí. 


