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Kenijczyk Kiplagat doczekał się czeskiego
zwycięstwa na Mattoni Prague Grand Prix
Po trzech drugich miejscach z tegorocznych półmaratonów serii RunCzech.com młody kenijski
biegacz Henry Kiplagat doczekał się również zwycięstwa. Na Mattoni Prague Grand Prix uciekł
podczas Metro 10K Race wszystkim ścigającym się, w tym światowemu rekordziście
w maratonie Patrickowi Makau, i przekroczył linię mety w bardzo dobrym czasie 27:51. adidas
Womens’s Race 5 km dla kobiet wygrała Tadelech Bekele z Etiopii w czasie 15:48.
Chociaż rekord wyścigu nie został przekroczony, jednak wzdłuż trasy wiodącej oświetlonym centrum nocnej
Pragi stworzyły dziesiątkom tysięcy widzów oszałamiającą atmosferę. „Wspaniały wyścig, bardzo mi się
podobał,“ mówił nie tylko 19-letni zwycięzca Kiplagat. „Nie miałem żadnej taktyki, po prostu biegłem,
biegłem szybko i tak to się rozwinęło. Nagle zostałem sam z przodu,“ opowiadał.
Mniej więcej po połowie wyścigu wyprzedził drugiego Adugnu Tekeleho z Etiopii. Jego potem jeszcze na
końcu wyprzedził Kiprop Limo, młodszy brat posiadacza rekordu wyścigu z zeszłego roku. Ten nie mógł
przyjechać, ponieważ zakwalifikował się do kenijskiej nominacji na mistrzostwa świata w półmaratonie.
Natomiast Patrick Makau nie śmiał się, zakończył jako dziesiąty. Od początku było jasne, że dla niego tempo
jest zbyt szybkie. „Czułem się zmęczony jak również nie odpowiadały mi kostki. Uważałem na każdym kroku,
nie chciałem się zranić,“ przyznał. „Ale jako trening szybkości na maraton we Frankfurcie w październiku było
to bardzo dobre. I ta atmosfera? Była wyjątkowa,“ dziękował organizatorom.
Trójka czeskich faworytów musiała jeszcze w południe biec w zespołowych mistrzostwach republiki
w Táboře. Z trudnym dwubojem najlepiej poradził sobie najmłodszy z nich 22-letni Jiří Homoláč. „Jestem
długodystansowcem, im więcej, tym lepiej,“ uśmiechał się. „Biegło mi się dobrze, jeśli nawet czas nie był
najlepszy. To tempo z treningu mi odpowiada, cenię sobie zwycięstwo.“ Za nim 21 sekund dobiegł
olimpijczyk Jan Kreisinger, kolejnych dwadzieścia czeski mistrz na dziesiątkę na torze Milan Kocourek.
Wyścig kobiet zyskał tradycyjną uczestniczkę serii RunCzech.com, Tadelech Bekele z Etiopii. „Chociaż biegam
przeważnie dłuższe dystanse, jednak cieszę się, że się mi to udało, mimo że nie byłam największą
faworytką.“ Najlepszą Europejką była czwarta polska olimpijka Karolina Jarzyńska.
Wieczną walkę najlepszych czeskich kobiet długodystansowców - weteranek wygrała Petra Kamínková,
osiem sekund przed olimpijką Sekyrovou. „Jesteśmy przyjaciółkami, ale na trasie rywalkami. Cieszę się, że mi
się to powiodło. Początek był wolniejszy, ale potem już to kontrolowałam,“ powiedziała.
Wśród sześciu tysięcy biegaczy pojawił się szereg znanych twarzy. Piąta para siatkówki plażowej z Her
w Londynie, Kristýna Kolocová i Markéta Sluková, dobiegła tuż za sobą. „Bolą mnie nogi,“ powiedziała
Kolocová. „Nie jesteśmy przyzwyczajone do takich odległości,“ dodała z uśmiechem Sluková. Biegł również
badmingtonista Petr Koukal czy judoka Jaromír Ježek, byli politycy Jaromír Schling, Vladimír Dlouhý lub
Kateřina Jacques, znany lekarz Jan Pirk, ksiądz Pavel Čáp i inni. A starterem był mistrz olimpijski,
pięcioboista David Svoboda.

Wyniki: Mattoni Prague Grand Prix 2012
Metro 10K Race: 1. Kiplagat 27:51, 2. Kiprop Limo (obaj Kenia) 28:19, 3. Tekele (Etiopia) 28:19, 4.
Tuemay (Erytrea) 28:50, 5. Kibet (Uganda) 29:07, 6. Kirui (Kenia) 29:36, 7. Kozłowski (Polska) 29:50, 8.
Oda (Japonia) 29:59, 9. Ndiwa 30:04, 10. Makau (obaj Kenia) 30:30, 11. Homoláč 30:38,… 13. Kreisinger
30:59, 14. Kocourek (wszyscy Czechy) 31:19.
Adidas Women’s Race 5 km: 1. Bekele (Etiopia) 15:48, 2. Lisoreng (Kenia) 15:50, 3. Nyakisi (Uganda)
16:01, 4. Jarzyńska (Polska) 16:07, 5. Wooton (GB) 16:25, 6. Ciołek (Polska) 16:33, 7. Kamínková 16:59, 8.
Sekyrová (obie Czechy) 17:07.
Hilton Cloud 9 sky bar i lounge Barmen’s Race: 1. Café Louvre 2:24:25
Więcej informacji na www.praguemarathon.com
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Notes for editors:

Prague International Marathon spol. s r.o.
The company Prague International Marathon spol. s r.o. (“PIM”) was established by its President, Carlo Capalbo, in
1995, in order to organise the first ever international marathon to take place on the streets of Prague. This first
marathon saw 958 runners taking part and, since then, PIM has developed its activities into a series of running events
that, together, are known as the PIM Running Circuit. In 2010 the PIM Running Circuit attracted more than 50,000
runners from all over the world, from which 8,000 took part in the marathon.
The Volkswagen Prague Marathon was recently voted as one of the top 10 marathons in the world, taking place in one
of the most beautiful locations and, in 2010, it became the seventh fastest marathon in the world (Eliud Kiptanui’s
time of 2:05:39). Since 1999 PIM has also been the organiser of the annual Prague half marathon, as well as the
annual Grand Prix group of short track races.
In the years since its first incorporation, the PIM races have been sponsored by some of the biggest investors in the
Czech Republic, including Volkswagen, adidas, Hervis and Mattoni. The overall organisation and the general
atmosphere of the races have attracted many of the world’s leading athletes (Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul
Tergat, Moses Tanui and Antonio Pinto) and brought thousands of visitors to the Czech Republic.
PIM is one of the few race organizers throughout the world to hold the collection of three IAAF Road Race Labels: IAAF
Road Race Silver Label for the METRO 10k Race, as well as the IAAF Road Race Gold Label for the Hervis Prague Half
Marathon and the Volkswagen Prague Marathon.

tempo team prague s.r.o.
The term "tempo" is an acronym for "The European Marathon Promotion Organization", which focuses on developing
marathon races along with other running events in Europe. The tempo team company was set up in 2000 by a group
of experts and sporting enthusiasts.
tempo team’s activities entail concept creation, brand building, marketing as well as the actual organisation of
sporting events. Right from the start, tempo team has played a key role in organising the Prague marathon as well as
developing the PIM Running series. For the purpose of holding the Volkswagen Olomouc Half Marathon, tempo put
together a special team of experts furnished with over fifteen year experience in the area of organising running
events. The first ever Volkswagen Olomouc Half Marathon was held in 2010 and signified the first race the tempo
team organised outside of Prague. In 2011 a further race was added to the series, the Volkswagen Ustí Half Marathon
taking place last September and in 2012 the Mattoni České Budějovice Half Marathon taking place in June.

