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Juniorský maraton opět bavil středoškoláky,  
Stromovkou běželo osm stovek studentů 

V pravé poledne odstartovalo v pražské Stromovce semifinálové kolo jednadvacátého ročníku Juniorského 
maratonu. V parku běhu zaslíbeném bojovalo o účast v celostátním finále celkem 79 desetičlenných týmů 
z Prahy a celého Středočeského kraje. Na trati dlouhé 42,195 kilometrů uspěli gymnazisté.  

S maratonskou vzdáleností se vyběhly vypořádat týmy složené z deseti studentů středních škol, přičemž 
v každém týmu musely být minimálně tři slečny. Na každého středoškoláka tak čekalo 4,2 kilometrů běhu a 
studenty od zápolení neodradilo ani nevyzpytatelné aprílové počasí, kdy občas svítilo sluníčko, aby o chvíli 
později padal déšť se sněhem.  

Z Prahy se semifinálového kola Juniorského maratonu zúčastnilo 62 týmů, nejrychlejší byl ten z Gymnázia Jana 
Keplera (2:46:52). O pouhou půlminutu později doběhli jako druzí studenti z Gymnázia nad Kavalírkou (2:47:25) 
a o další minutu později finišoval A tým Gymnázia Oty Pavla (2:48:30). V rámci Středočeského kraje zápolilo 17 
týmů. Nejrychlejším časem celého dne se může chlubit tým Gymnázia Příbram (2:35:42), druzí doběhli studenti 
Gymnázia B. Hrabala v Nymburce (2:44:20), třetí A tým Gymnázia Václava Hraběte (2:44:45). 

Kromě 79 studentských týmů se v Praze ukázaly také tři učitelské štafety a tým pořadatelů z RunCzech posílený o 
dva elitní atlety a členy RunCzech Racing týmu, Bernarda Kimeliho a Gladys Kimaina. „Oba dva minulý týden 
zažili v Německu svoji mezinárodní premiéru. Oba závodili v závodě na 10 kilometrů, Gladys se svým výkonem 
stala šestou nejrychlejší ženou letošního roku, Bernard je dokonce momentálně nejlepší muž. Je skvělé, že si 
studenti mohli s takovými běžci zaběhat a třeba se od nich i něco přiučit,“ říká Bojan Nanković z organizačního 
týmu RunCzech.  

Pražské semifinále Juniorského maratonu odstartoval pražský radní pro oblast vzdělávání a sportu Jan Skopeček, 
cen předával Antonín Lébl, předseda výboru pro sport a volný čas zastupitelstva hlavního města Prahy. Nejlepší 
týmy se mohly těšit na ceny od hlavního města Praha, Středočeského kraje, městské části Prahy 7, Zastoupení 
Evropské komise v ČR, Czech Us, Vysoké školy finanční a správní, Gatorade a Letiště Václava Havla. 

Tři nejrychlejší týmy z Prahy a dva ze Středočeského kraje se zároveň kvalifikovaly do květnového finále na 
Volkswagen Maratonu Praha, kde budou v neděli 7. května startovat po boku nejlepších světových vytrvalců. 
Finalisté mají od organizátorů hrazenou dopravu do Prahy a zpět a ubytování ze soboty na neděli. Kromě zážitku 
ze závodu jsou pro všechny připraveny účastnická trička a v cíli medaile. Ti nejlepší obdrží ceny, které jsou 
předávány v rámci slavnostního vyhlašování a jedni vylosovaní šťastlivci se navíc mohou těšit na zájezd 
do Bruselu. 

Juniorský maraton je neziskový projekt pořadatelů RunCzech běžecké ligy a největší běžecký závod pro studenty 
středních škol v celé České republice. Třináct semifinálových kol v třinácti krajských městech na startovní čáru 
přivede stovky středoškoláků z celé země. 

Více informací a kompletní výsledky naleznete na www.runczech.com/jmc. 
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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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