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22. ročník Sportisimo 1/2Maratonu Praha je odložen
Úterní ráno nebylo pro organizátory RunCzech běžeckých akcí jednoduché. Kolem desáté hodiny vláda rozhodla
do odvolání zakázat všechny kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob. První letošní akce
RunCzech v České republice, Sportisimo 1/2Maraton Praha, se měla konat 28. března. Očekávaná účast byla 11
500 běžců, více než tisíc dobrovolníků a tisíce fanoušků. Po dlouhých interních debatách bylo dnes rozhodnuto
závod přesunout. Nové datum bude oznámeno v nejbližší možné době na oficiálních webových stránkách
www.runczech.com.
„Vzhledem k čerstvým událostem nejen u nás, ale i ve světě, je pro všechny nejlepším rozhodnutím omezit
šíření. Zdraví je nyní na prvním místě. Děkuji kolegům, dobrovolníkům a všem zapojeným do závodu, že jej chtěli
připravit a hledají nejlepší možné řešení. Především děkuji všem běžcům za projevenou podporu a těším se na
brzké setkání,” uvedl ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek. Podle komentářů na sociálních sítích běžci s
organizátory soucítí. „Držím palce celému týmu RunCzech a přeji pevné nervy. Držte se,” napsala na Facebooku
Magdalena Š. Organizátoři závod připravovali od června minulého roku, kdy se otevřely registrace. Stejně dlouho
se na závod těšili běžci, kteří několik dlouhých měsíců poctivě trénovali.
Běžci, kteří jsou na závod registrovaní, se nemusí nikam hlásit či svou účast v novém termínu potvrzovat - všem
se startovní číslo převede automaticky i se všemi doplňkovými službami jako je tričko či rytí na medaile.
Přesouvat se bude i veletrh Running Expo, který se měl konat ve dnech 26. - 28. března 2020 na Výstavišti Praha
Holešovice.
Další RunCzech závod v nabité termínovce je Volkswagen Maraton Praha, který je plánovaný na 3. května. Tento
termín zatím zůstává a organizátoři se věnují přípravám a další informace přinesou nejpozději 31. března.
Nové datum Sportisimo 1/2Maratonu Praha organizátoři oznámí na Facebooku RunCzech, webu
www.runczech.com a všichni registrovaní běžci budou obeznámeni e-mailem.

