
  

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
3. srpna 2017 

 

RunCzech míří na světový běžecký trh. Kromě České republiky  
nyní připravuje závody také v Itálii a v Africe  

 
Praha, Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc a Ústí nad Labem . O tom, že si závody RunCzech běžecké ligy 
můžete zaběhnout právě v těchto městech, ví snad každý běžec. Ale víte, že se závody pod hlavičkou RunCzech 
konají také v Itálii a Keni? Na Apeninském poloostrově si běžci mohou užít dva závody v Neapoli a jejím okolí, 
v Africe se zase dvakrát do roka poměřují mladí talentovaní vytrvalci. Na závodě nazvaném Aloha Zane 
Branson Memorial uspěli rovněž atleti RunCzech Racing týmu.  
 
Aloha Zane Branson Memorial se na konci července už popáté běžel v keňském Kabaraku. Závod je pořádaný na 
počest tragicky zesnulého manažera elitních atletů a spolupracovníka RunCzech Zane Bransona. Právě Zane 
pomáhal zakládat RunCzech Racing tým, který má nyní ve svém středu také světovou rekordmanku Joyciline 
Jepkosgei. „Zane Branson byl nejen vynikající manažer a významná osobnost atletického světa, ale také náš 
blízký přítel,” svěřuje se Carlo Capalbo, prezident RunCzech běžecké ligy. „Moc mě těší, že se memoriálu 
pořádanému na jeho počest účastní naděje světové atletiky a také to, že se barvy našeho týmu RunCzech 
úspěšně šíří na další kontinent. Věřím, že Zane by měl z obojího radost,” dodává Capalbo. 
 
RunCzech tým, známý především pořádáním Volkswagen Maratonu Praha a dalšími závody vysoké kvality, tak 
šíří díky závodům v Itálii a Africe svoje know-how za hranice České republiky.  RunCzech se na organizaci trojice 
zahraničních závodů podílí organizačně, materiálně i konzultačně.  
 
Memoriál Zane Bransona se koná vždy před startem závodní sezóny, koncem ledna a koncem července. Zhruba 
šedesátka běžců si tak na patnáctikilometrové trati může otestovat svoji formu. Kromě již známých tváří 
RunCzech Racing týmu a Ikaika Sports se na startu pravidelně objevují také talentovaní nováčci, kteří se zde 
mohou chopit velké šance a kvalitním výkonem dostat do hledáčku manažerů zmíněných běžeckých stájí. To je 
příklad třeba Josphata Tanuie, ten se díky výhře při třetím ročníku memoriálu stal členem RunCzech Racing týmu 
a letos v dubnu si odbyl skvělý mezinárodní debut při Sportisimo 1/2Maratonu Praha, kde v čase 1:00:38 doběhl 
druhý.  
 
Na letošním červencovém Aloha Zane Branson Memoriálu zvítězil Wilfred Kimitei, druhý doběhl člen RunCzech 
Racing týmu Josphat Tanui a třetí Jorum Okombo, přičemž hned osm běžců pokořilo hranici 44 minut. „Za 
dlouhodobou podporu bych chtěla poděkovat dvěma osobám. Jsou jimi Spencer Nel z adidasu a Carlo Capalbo, 
bez nich bychom memoriál nemohli pravidelně pořádat,“ říká Evgeniia Zhgir za organizátory z týmu RunCzech. A 
jelikož letošní ročník memoriálu byl již pátý, můžeme jej považovat již za etablovanou událost. „Sen, který jsme 
se Zanem a Cerlem měli, sen o profesionálním týmu plném velkých talentů vytrvalostního běhu, naplno ožívá,“ 
doplňuje Davor Savija, ředitel Ikaika Sport. 
 
Kdy se konají závody pro hlavičkou RunCzech v zahraničí? 

- Coast to Coast, Sorrento, Itálie, (27 a 59 km), 3. prosince 2017 
- Aloha Zane Branson Memorial, Kabarak, Keňa, (15 km), konec ledna 2018 
- Napoli City Half Marathon, Neapol, Itálie, (21,1 km), 4. února 2018 



  

 

 
Veškeré informace o projektu RunCzech Racing týmu najdete ZDE. 

 

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. 

Tadeáš Mahel      
PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou a s uvedením 
zdroje: RunCzech. 
 
Poznámka pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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