
   

  

 

 
Tisková zpráva 

V Praze dne 14. Dubna 2021 

    
Unikátní souboj v Praze: RunCzech zve na maratonský 

„THE BATTLE OF THE TEAMS“ 
 
 
Česko už brzy zažije premiéru mimořádného závodu, takzvaného týmového maratonu: 
„Chceme změnit vnímání běžeckého sportu,” říká Carlo Capalbo, šéf pořádajícího týmu 
RunCzech. 
 
V závodě pojmenovaném „The Battle of the Teams“ se čtyři špičkově obsazené týmy 
profesionálních běžců pod vedením českých celebrit utkají v neděli 30. května na trase 
vedoucí nejkrásnějšími úseky centra Prahy. Velkým zážitkem bude už samotný start, 
plánovaný přímo na Karlův most. 

Pořadatelé ve složité době celosvětové pandemie vymysleli zcela nový a atraktivní přístup ke 
vnímání maratonu. Vždy šlo o individuální závod, ale RunCzech chce tuto tradici výjimečně 
pozměnit, a přináší revoluční koncept, který by měl nabídnout ještě větší drama než obvyklé 
vytrvalostní běhy. 

Půjde o týmový závod, v němž se počítá čas každého běžce. „Chceme přilákat diváky 
k atraktivnímu a inspirativnímu obsahu televizního vysílání,” vysvětluje ředitel závodu Carlo 
Capalbo. „Aktivně zapojíme fanoušky a předáme jim více než sportovní přenos. Chceme je 

vtáhnout do děje, sdílet s nimi emoce i napětí, a předat tak nezapomenutelný sportovní 
zážitek, protože při „The Battle of the Teams“ půjde o drama až do úplného konce.“ 

Do souboje nastoupí osmičlenné týmy, každý z nich v barvě svého titulárního partnera. Šest 
závodníků vytvoří základní sestavu, dva náhradníci poběží závod s ostatními běžci, ale jejich 
dosažené body se započítají pouze v případě, že některý člen základní sestavy nedoběhne 
do cíle. 

Členy každého týmu budou čtyři běžkyně a čtyři běžci, spravedlivě rozdělení do 
výkonnostních košů na základě svých nejlepších časů za poslední čtyři roky. Celkem se tedy 
na start postaví třicet dva profesionálních atletů z celého světa. Každý tým bude mít i 
jednoho domácího, českého zástupce. Organizátoři se inspirovali u populárních světových 
závodů typu Formule 1 nebo Tour de France, kde diváci fandí týmům. 

Vítězem se stane soutěžní tým, který po zdolání maratonské trasy nasbírá v součtu všech 
jednotlivých časů nejvyšší počet bodů v již existujícím bodovacím systému World Athletics. 
Pokud účastník zaběhne osobní rekord, přispěje do týmů bonusovými  body. Unikátní 
novinkou, která nastane v systému odměňování, budou nově stanovené „prize money“ pro 

celý tým dle dosažených společných výsledků, které se rozdělí mezi všechny členy a to 
stejným podílem, nikoliv dle individuálních výkonů. Standardní odměny pro jednotlivce 
zůstávají dle tradičních podmínek. 

Významnou roli zastanou slavné české hvězdy, které převezmou kapitánskou roli v 
jednotlivých týmech a budou je reprezentovat i podporovat při závodě. V roli „neběžících 
kapitánů“ také zastoupí důležitou úlohu při losování, které bude odvysíláno dva týdny před 
samotným závodem formou tzv. „draft show“, během které organizátoři oznámí přesné 

složení všech týmů. 



   

  

 

„The Battle of the Teams“ má i charitativní podtext, neboť každé družstvo bude zastupovat 

dobročinnou organizaci. „Za normálních okolností bychom v tomto čase viděli tisíce 

nadšených amatérských běžců zdolávat maratonskou trať společně s profesionály,” říkají 
pořadatelé.  
Proto se RunCzech rozhodl spustit 3. května Volkswagen Prague Virtual Marathon a spojit 
charitativní myšlenky obou závodů. Společně s registrací na Volkswagen Prague Virtual 
Marathon si běžci zvolí jednu ze čtyř charit, kterou chtějí podpořit a věnují tak deset procent 
částky ze startovného zvolené organizaci. Účastníci mohou také dobrovolně podpořit charitu 
navýšením částky. Hodnota vybraného obnosu pak bude zdvojnásobena zaštiťujícím 
partnerem dané charitativní organizace. 

Za velkou podporu závodu vděčí organizátoři Praze. „Hlavní město Praha podporuje rozvoj 
sportu všemi silami, nejen pomocí s uspořádáním sportovní akce „The Battle of the Teams“. 

Obzvlášť v době koronavirové pandemie je důležité zůstat co nejvíce fit, fyzicky i psychicky. 
Sport a zdravý životní styl udržuje každého člověka v duševní pohodě, proto mě těší, že v 
našich ulicích, parcích a lesích vidíme tolik běžkyň a běžců všech věkových kategorií, které 
mnohdy neodradí ani nepříznivé počasí. Věřím, že počty budou i nadále stoupat a současně 
všem zúčastněným závodníkům přeji co nejlepší běžecké výkony,“ říká pražský radní v 
oblasti sportu Vít Šimral. 

Nyní se tedy Praha těší na neobvyklý, dramatický a špičkově obsazený sportovní zážitek. 
„Pojďte s námi změnit a posunout běžecký sport,” zve tým RunCzech: „Děkujeme Vám za 

podporu!” 

 

 

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. 

 

 



   

  

 

 

Kontakt 

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

 

Michaela Šimeček 

PR & Media 

 

mob: +420 737 386 274 

e-mail: pr@pim.cz 
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