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Chabowski se pokusí vymazat Lashynův evropský
rekord závodu Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, závod oceněný zlatou známkou IAAF a devátá akce letošní RunCzech
sezony, přivítá ve svém 9. ročníku mimo jiných polské běžecké hvězdy i kvalitní britské obsazení v závodě žen.
Polák Marcin Chabowski je žhavým kandidátem na vítězství mezi muži. V ženském startovním poli bude
Angličanka Jess Piasecki vyzyvatelkou suverénní Lilii Fisikovici. Oba se dnes představili společně se závodníky
z domácí špičky na tiskové konferenci.
Chabowski by měl být v Ústí nad Labem hlavním trumfem při neúčasti Itala Yassineho Rachika, který dosud objel
všechny závody. Letos už má za sebou půlmaratony v Gdyni a Bialystoku, kde zaběhl solidní časy. Současný osobní
rekord (1:02:24) někdejšího juniorského mistra Evropy ve steeplechase je však o mnoho lepší než dosavadní
ústecké evropské maximum Dmytro Lashyna. Navíc se bude chtít předvést už proto, že v Česku se objeví po pěti
letech.
„Naběhal jsem v tréninku v St. Moritz přes tisíc kilometrů za posledních pět týdnů, prožil jsem opravdu dobrou
přípravu. Myslím, že bych mohl mít dobrý výsledek,” řekl Marcin Chabowski před závodem a je odhodlaný
překonat Lashynův čas 1:04:06. „Bude velmi důležité, jak se budu cítit v den závodu, ale jsem připravený běžet
čas kolem 1 hodiny a 3 minut,” vyhlásil útok na evropský rekord závodu.
Jess Piasecki přijíždí do Čech v podobné roli jako Chabowski. Velká obdivovatelka bývalé slavné britské atletky
Kelly Holmes bude mít za úkol pořádně prohnat dosavadní vedoucí závodnici EuroHeroes Lilii Fisikovici, která
dosud neměla soupeřku. V Ústí má navíc další motivaci - dokázat, že její výborné půlmaratonské maximum
1:11:36 z Cardiffu 2015 nebyla náhoda. V posledních letech totiž delší distance vynechávala, ale od uznávaného
kouče Roberta Hawkinse je skvěle připravená.
„Bylo to velmi náročné, je to dobrý, ale velmi náročný kouč. Musím umět skloubit běhání s mou prací na
univerzitě. Ale tréninky pod ním jsou skvělé a dobře mě připraví,” říká Jess Piasecki, velká obdivovatelka známé
britské atletky Kelly Holmes.
Čeští reprezentanti přijedou na severozápad Čech v obrovské pohodě. Vít Pavlišta prožívá sezonu, kdy je
absolutním vládcem domácí špičky a na závodech RunCzech si dokázal s přehledem poradit s kamarádem a
zároveň soupeřem Jiřím Homoláčem. Na Birell Grand Prix Praha 5&10 km si navíc vylepšil osobní rekord na
0:29:50 a věří, že jeho rychlostní trénink se může dobře projevit také na půlmaratonu. „Vstávám na trénink brzy
ráno a už mi to tak přijde normální a vyhovuje mi to,” uvedl Pavlišta, který je před startem také zdravě nabuzený.
„Musím se ještě podívat na konečnou startovní listinu, jaká je konkurence. Rád bych však běžel na hranici
osobního rekordu kolem 1 hodiny a 5 minut,” ujistil, že má před sebou velký cíl.
Tereza Hrochová letos prožívá také výbornou sezonu. Plzeňská závodnice zaběhla na Letní univerziádě v Neapoli
solidní půlmaraton a obsadila tam 13. místo. Navíc získala domácí titul v půlmaratonu a z české mistrovství v

běhu do vrchu si odvezla bronzovou medaili. „Do loňského roku jsem závodila jen na dráze, takže běhy do vrchu
a na silnici byla spíš taková zkouška, jestli to půjde. Je to hodně zajímavé. Mé tituly jsem však moc neoslavila,
protože jsme vyráželi do Milána na soustředění,” řekla před startem sobotního závodu.
Na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem bude silné elitní pole. Chabowského doplní na startu jeho krajan
Arkadiusz Gardzielewski (1:03:17), skvělý Ital Ahmed El Mazoury (1:02:39) a představí se také Španěl Jaume Leiva
Beato, který už bral třetí místo v Českých Budějovicích (1:04:37).
Premiéru na ženské soupisce čeká na Britku Louise Small (1:12:46), zkušenou Polku Izabelu Trzaskalskou (1:11:33)
či výbornou německou vytrvalkyni Katharinu Steinruck (1:12:44). Všichni ještě mohou ostatním závodníkům
zkomplikovat cestu za stupni vítězů v sérii EuroHeroes Challenge. „Další závodníci se ještě mohou poprat o
celkové pódium. Startovní pole je nabité a my věříme, že nás čekají velmi zajímavé závody jako krásná tečka
EuroHeroes Challenge,” uvedl Václav Skřivánek.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je závod, který si ve městě získal obrovskou oblibu a pro běžce se stal
zajímavou destinací v běžecké sezóně díky panoramatům Podkrušnohoří i běhu areálem společnosti Spolchemie.
„Město Ústí nad Labem je otevřené sportu. Považujeme zdejší závod za obrovský úspěch, je největší místní
sportovní událostí. Vážíme si toho, že si RunCzech vybral toto místo za jednu ze svých cílových stanic a budeme
se moc těšit i na příští výroční 10. ročník. Obrovský dík patří organizátorům. Vytáhnout tisíce lidí ze zahrad a od
počítačů, je něco úžasného,” uvedl primátor statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.
Důležitost závodu vnímají také zástupci Ústeckého kraje. „Chci poděkovat za to, že půlmaraton je tu už devátým
rokem a je nejvýznamnější akcí projektu Rodinné stříbro. Svým rozsahem je půlmaraton ve špičce věhlasu doma
i v zahraničí. Chci poděkovat i organizátorům a všem dobrovolníkům, kteří se na závodu podílejí,” dodal Stanislav
Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem startuje už zítra v 15 hodin. Už v 11.40 se však na trati odstartuje juniorské
MČR v handbike, od 12.00 se odehraje ještě další díl Spolchemie Českého poháru v handbike. Ve 13.30 startuje
také dm rodinný běh, kterého se zúčastní až 3 300 rodičů a dětí. Kapacita hlavního odpoledního závodu je pak 3
700 půlmaratonců. Závod můžete živě sledovat na iVysílání.cz od 14.50, na televizních obrazovkách ČT Sport se
objeví od 16.35.
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Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou
a s uvedením zdroje: RunCzech.
Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml

