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14. května 2019

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary
Karlovy Vary jsou z jedné poloviny lázněmi, z té druhé městem zaslíbeným filmu. Ale ze všeho nejvíc budou o
třetím květnovém víkendu patřit běhům. Jsou totiž luxusní kulisou k jednomu z nejmalebnějších
půlmaratonů na světě. 21 kilometrů a 97,5 metrů uběhne rychle jako voda a osvěží běžcova ducha.
Závodníci, kteří přijedou do Karlových Varů, nenajdou obyčejný závod, ale přímo poklad!

Nejdůležitější informace:
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Letos se poběží již sedmý ročník závodu.
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary bude vysílán v přímém přenosu na ČT Sport (od 18:20).).
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary je čtvrtou akcí série RunCzech, která se skládá celkem z devíti
závodů v šesti městech České republiky a dvou bězích v Itálii. V loňském roce se všech akcí pod
hlavičkou RunCzech zúčastnilo přes 100 000 běžců.
Závod je oceněný pětihvězdičkovým certifikátem Evropské atletiky.
Závod odstartuje v 18.00 z nábřeží Osvobození. Na stejném místě v 16.00 začíná rovněž dm rodinný
běh.
Kapacita závodu se od loňského roku nezměnila, činí 4 000 závodníků. Tři sta běžců naopak přibude
při dm rodinném běhu, jehož kapacita je 3 000 malých i velkých sportovců.
Půlmaraton vede těmi nejkrásnějšími částmi lázeňského města. Vytrvalci startují z nábřeží
Osvobození a proběhnou se kolem slavných promenádních hal, kostela svaté Máří Magdalény nebo
Grandhotelu Pupp.
Půlmaraton odstartuje primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová, dm rodinný běh
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
Běžci na Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary mohou využít mobilní aplikaci RunCzech. Najdou v ní
průvodce celým závodem, svoje startovní číslo, nabídky od našich partnerů, živé sledování běžců
online na trati a mnoho dalšího. Aplikace je dostupná pro Android i iOS.
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary bude mít už druhým rokem evropské vítěze díky odvážnému
projektu EuroHeroes, kterým organizátoři chtějí dát šanci v lázeňském městě zazářit evropským a
českým atletům a také chtějí dát možnost divákům, aby se identifikovali s vytrvaleckými hrdiny
Evropy. Atleti budou letos závodit o body do seriálu EuroHeroes Challenge rovnou ve čtyřech městech
- Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem. Vloni se proto mohla stát
absolutní vítězkou seriálu Češka Eva Vrabcová Nývltová.
Mezi hlavní letošní hvězdy závodu bude patřit ukrajinský běžec a loňský vítěz závodu Roman
Romaněnko a moldavská olympionička Lilia Fisikovici.
Jasným favoritem mezi českými muži je profesionální běžec a také kondiční trenér Jan Kohut. Mezi
domácími vytrvalkyněmi se odehraje souboj veteránek Ivany Sekyrové s Petrou Kamínkovou, které
bude chtít překvapit další zkušená závodnice Petra Pastorová, čerstvá mistryně republiky v maratonu.
Na start půlmaratonu se postaví současná primátorka a její tým z radnice, kteří společně poběží
primátorskou štafetu. Se svými kolegy poběží také hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
Součástí půlmaratonského víkendu je také dm rodinný běh a Marathon Music Festival s kapelami a DJ
podél trati.
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RunCzech spouští speciální běžeckou kolekci ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL, kterou mohou běžci
zakoupit na Expo nebo prostřednictvím e-shopu RunCzech.
adidas letos přináší limitovanou eventovou kolekci triček s potiskem Plešouni ve spolupráci s
ilustrátorkou Eliškou Podzimkovou.
Špičkovou zdravotní péči se letos v Karlových Varech profesionální záchranná zdravotní služba a
celkem 13 medical pointů rozmístěných podél celé trati.

·

Nejvíce zahraničních běžců přijede z Německa, Slovenska, Polska, Ruska, USA, Ukrajiny, Rakouska, VB,
Maďarska a Francie.

·

V Karlových Varech u meandru Ohře se nachází trasa Mattoni FreeRun, pětikilometrový okruh, kde
může běhat každý a kdykoliv. V Karlovarském kraji jsou dále v přípravě tratě v Sokolově, Chodově a
Chebu
Oficiální hashtag závodu je #KVhalf
Organizáři ocení také nejrychlejšího muže a ženu Karlovarského kraje, kteří získají trofej pro krále a
královnu regionu od sklářské dílny LASVIT AJETO.
Uživatelé aplikace Viber se mohou přidat do RunCzech komunity a dostávat zprávy ohledně závodu
přímo do svého telefonu. Pokud si aplikaci stáhnete, můžete si s přáteli posílat veslé běžecké
samolepky.
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Kapacita Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary je 4 000 běžců
Kapacita dm rodinného běhu je 3 000 účastníků
Ve startovním poli se objeví celkem 47 národností
63 % běžců jsou muži, 37 % tvoří ženy
Průměrný věk žen na půlmaratonu je 37,3 let, průměrný věk mužů je 40,2 let
Ženy v průměru zvládnou Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary za 2:09:55, muži za 1:50:00
Půlmaraton poběží nejvíc Martinů, Jenů, Petrů, Tomáš a Jiří, nejzastoupenějšími jmény mezi ženami
jsou Jany, Petry, Martiny, Kateřiny a Lucie.
Nejčastějším příjmením závodu je Novák (16x), Procházka (13x), Svoboda (11x), Novotný (9x) a Fiala
(8x). U žen zase Novotná (7x), Dvořáková (6x), Urbanová (5x), Černá (5x6x), Procházková (5x) a
Kučerová (5x).
Převážná většina vytrvalců je z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %), běžci se středním vzděláním
jsou zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má základní vzdělání
Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků
Nejstarší účastník: Norbert A. (CZE), 78 let
Nejstarší účastnice: Dagmar K. (CZE), 64 let
Při závodě pomáhá 660 dobrovolníků
Nejčastěji zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou administrativní pracovníci (369x),
manažeři (314x), studenti (205x), učitelé (146x) a elektroinženýři (100x)
Nejméně zastoupeným zaměstnáním v RunCzech běžecké lize jsou editoři (1x), telefonní operátoři
(2x), knihovníci nebo tiskaři (2x), ekologové (3x) a politici (4x)
Průměrný běžec potřebuje ke zdolání 21,0975 km udělat 17 216 kroků

Během závodu se použije:
·
·
·
·
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·
·

23 540 spínacích špendlíků
73 000 kelímků
48 523 houbiček na osvěžení
3 094 termoizolačních fólií
7 000 medailí
4 571 m plotů
120 mobilních toalet

Vypije se:
·
·

9 684 l vody Mattoni
4 200 litrů hypotonického nápoje Gatorade

Sní se:
·
·
·
·

1 621 kg banánů
1 273 kg pomerančů
26 kg soli
23 kg cukru

Rekordy:
·
·

Světový rekord – muži:
Světový rekord – ženy:

0:58:18 (2018) Abraham Kiptum (KEN), Valencia
1:04:51 (2017) Joyciline Jepkosgei (KEN), Valencia

·
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Český rekord – muži:
Český rekord – ženy:

1:01:31 (1997), Jan Pešava
1:11:01 (2018), Eva Vrabcová-Nývltová

·
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Rekord závodu – muži:
Rekord závodu – ženy:

1:00:54 (2017),Wilfred Kimitei (KEN)
1:08:19 (2017), Yvonne Jelagat (KEN)

·
·

Evropský rekord závodu - muži:
Evropský rekord závodu - ženy:

1:03:58 (2018), Roman Romaněnko (UKR)
1:09:17 (2014), Christelle Daunay (FRA)

·
·

Nejrychlejší Čech:
Nejrychlejší Češka:

1:06:51 (2016), Milan Kocourek
1:11:54 (2018), Eva Vrabcová Nývltová

https://www.runczech.com

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte:
Bohuslav Stehno
PR & Media
mob: +420 606 044 637, tel: 233 015 023
email: stehno@pim.cz
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o.
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7
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

