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Geoffrey Ronoh zamierza pokonać dystans maratonu w Pradze 

 

Kenijski przenośnik taśmowy wyprodukowany przez światowej klasy biegaczy zyskał teraz 

nową nazwę w 2015 roku, jak Geoffrey Ronoh ubiegłoroczna wschodząca gwiazda. Pokazał 

się jako pacemaker podczas Mattoni Olomouc Half Marathon, osiągnął słynne zwycięstwo, 

pozostawiając za sobą supergwiazdy Wilsona Kipsanga i Dennisa Kimetto. Jeśli Ronoh 

może zmienić swoją postać, jak to pokazał ostatniego lata na dystansie maratonu, może 

więc osiągnąć jakiś rezultat w niedzielnym Volkswagen Prague Marathon. Choć do tej pory 

posiada skromny rekord życiowy 2:15:51, Ronoh jest uważany za jednego z faworytów. 

Jednak szybszy biegacz w tej kategorii posiada rekord życiowy ponad dziesięć minut lepszy 

niż Ronoh’s: Etiopczyk Deribe Robi przebiegł w czasie 2:06:06 w Dubaju na początku tego 

roku i prowadzi pośród dziewięciu najlepszych biegaczy z czasem poniżej 2:10 w Pradze. 

Jeśli chodzi o wyścig kobiet, oczekuje się, że Etiopki będą prowadzić pościg za tytułem. Pięć 

z nich posiada rekord życiowy poniżej 2:25, a Koren Jelela jest najszybsza z kwintetu z 

czasem 2:22:43.  

Volkswagen Prague Marathon miał inauguracyjną edycję dokładnie 20 lat temu. Wyścig stał 

się jednym z największych na świecie imprez najwyższej jakości typu maraton i posiada IAAF 

Gold Label Road Race. Podczas gdy 985 maratończyków startowało w 1995 roku, w bieżącym 

roku organizatorzy po raz kolejny zarejestrowali 10,000 wpisów. Numery startowe zostały 

już sprzedane pół roku temu. “Volkswagen Prague Marathon to niewiarygodna historia 

sukcesu. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu,” powiedział 

Prezes zespołu organizacyjnego, Carlo Capalbo, który zainicjował RunCzech Running League. 

Siedem wyścigów na terenie Republiki Czeskiej zarejestrowało 70.000 biegaczy w ubiegłym 

roku. “W sumie RunCzech zarejestrował 770.000 biegaczy w ciągu 20 lat – możemy być z 

tego naprawdę dumni,” powiedział Capalbo. 

Broniący tytułu mistrzowskiego Patrick Terer musia odwołać swój start z powodu kontuzji 

ścięgna Achillesa, jest jednak nadal byłym zwycięzcą wśród elity, która obejmuje 15 różnych 

narodowści: Nicholas Kemboi wygrał Volkswagen Prague Marathon dwa lata temu w 

ciepłych warunkach pogodowych, pokonując Patricka Terera i innych najwyższej klasy 

biegaczy z czasem 2:08:51. Były Kenijczyk, który obecnie biega dla Kataru, oferuje najlepszy 

wynik życiowy 2:08:01. 

Jednakże jest pół tuzina lekkoatletów, którzy biegają szybciej niż Kemboi. Jednym z nich jest 

Deribe Robi z Etiopii. 24-latek poprawi swój czas do 2:06:06 na trzecim miejscu w Dubaju w 



 

 

styczniu tego roku. “Jeśli otrzymamy dobre wsparcie od pacemakerów mam nadzieję na 

dalszą poprawę i być może uda mi się nawet pobić rekord trasy,” powiedział Deribe Robi. 

Najlepszy czas wyścigu w Pradze wynosi 2:05:39, ustanowiony przez mało znanego Eliuda 

Kiptanui w 2010 roku. 

Gilbert Yegon jest kolejnym maratończykiem z czasem poniżej 2:07 w niedzielnym wyścigu i 

również ma zamiar zejść poniżej 2:06. “Chciałbym poprawić rekord życiowy i rekord trasy 

oczywiście,” powiedział Kenijczyk, którego rekord życiowy wynosi 2:06:18 w 2009 roku. 

Zeszłoroczne maraton pokazał, że Yegon powraca do szczytowej formy. Rok temu przebiegł  

Duesseldorf Marathon w deszczowej pogodzie w czasie 2:08:07, co dało mu trzecie miejsce 

w wysokiej klasy biegu we Frankfurcie w październiku z czasem 2:07:08. Trzy tygodnie temu 

Yegon biegł w Rotterdam Marathon. “Ale miałem problem na początku wyścigu i powrotem 

po 17 km.Teraz jest już wszystko w porządku, jestem dobrze traktowany w Kenii i mogłem 

bez problemów trenować,” said Yegon.  

Etiopczycy Kebede Teferi i Hailu Mekonnen, obaj posiadają rekordy życiowe 2:07:35, jak 

również Kenijczyk Nicholas Chelimo (2:07:38) oraz Evans Chebet (2:07:46) są kolejnymi 

pretendentami do zwycięstwa w Pradze. I jest to oczywiście trasa Geoffreya Ronoha, mimo 

że posiada numer 18 na liście startowej za całokształt najlepszych czasów życiowych.  

Ronoh miał tylko jeden wyścig na klasycznym dystansie do tej pory. W styczniu 2013 roku był 

szósty w Ahmedabad w Indiach z czasem 2:15:51. Ubiegły rok był przełomowy, kiedy wygrał 

bieg w Ołomuńcu. “Pamiętam co przyniósł mi wyścig w Czeskiej Republice w zeszlym roku, 

teraz chcę odkryć swój potenciał w pełnym maratonie w Pradze,” powiedział Geoffrey 

Ronoh, który również wygrał wyścig Birell Prague Grand Prix 10 km we wrześniu z dobrym 

czasem 27:28.  

Oprócz Bostonu, Kenijki nie wygrały żadnego z głównych wiosennych międzynarodowych 

maratonów do tej pory, co jest rzadkością na międzynarodowej arenie. Wygląda na to, że 

może się to powtórzyć również w Pradze w niedzielę. Lekkoatletki z Etiopii zostały 

uhonorowane w Londynie, Paryżu, Hamburgu, a także na początku roku w Dubaju oraz 

Tokio. W niedzielę są faworytkami podczas Volkswagen Prague Marathon. 

Chociaż Koreańczyk Jelela jest najszybszy na liście startowej z rekordem życiowym 2:22:43 od 

2011 roku, czterech kolegów - Etiopczycy pokazali doskonałą formę na maraton dopiero w 

styczniu. Tadelech Bekele i Ashete Bekere, obaj poprawili czasy w Dubaju na 2:22:51 i 

2:23:43, odpowiednio Yebrgual Melese podczas biegu przebiegł rekord życiowy 2:23:23 w 

Houston. Betelhem Moges rekord życiowy 2:24:24 z Dubaju.  

Moges, znana jako Betty w swojej grupie treningowej i zarządzającej, która włączy się 24 w 

niedzielę, już trzy razy triumfowała w serii Run Czech. Była zwycięzcą w Mattoni Ołomuniec 



 

 

Half Marathon i Mattoni Usti nad Łabą Half Marathon w 2013 roku oraz również 

zeszłorocznego Mattoni Czeskie Budziejowice Half Marathon. “Mam nadzieję na 

poprawienie rekjordu życiowego w niedzielę. Ten wyścig to prawdopodobnie ostatnia 

szansa, aby dostać się do Etiopskiej drużyny na Mistrzostwa Świata odbywające się latem. 

Chciałabym zakwalifikować się do mistrzostw,” powiedziała Moges. 

Mocne wyzwanie może pochodzić od Europejskiej lekkoatletki: Sara Moreira z Portugalii 

pobiegła znakomity debiut w maratonie w listopadzie ubiegłego roku w Nowym Jorku, 

zajmując trzecie miejsce z czasem 2:26:00. Jeśli podobnie pobiegnie w niedzielę, Moreira 

może również zaskoczyć swoje afrykańske rywalki. 

 

Główni pretendenci z rekordami życiowymi  

Mężczyźni: 

Deribe Robi   ETH 2:06:06 

Gilbert Yegon   KEN 2:06:18 

Kebede Teferi   ETH 2:07:35 

Hailu Mekonnen  ETH 2:07:35 

Nicholas Chelimo  KEN 2:07:38 

Evans Chebet   KEN 2:07:46 

Nicholas Kemboi  QAT 2:08:01 

Dereje Tesfaye  ETH 2:08:15 

Afewerk Mesfin  ETH 2:09:48 

Assefa Fikre   ETH 2:10:23 

Paulo Roberto Paula  BRA 2:10:30 

Hillary Kipchumba  KEN 2:10:30 

Felix Kandie   KEN 2:10:37 

Geoffrey Ronoh  KEN 2:15:51 

 

Kobiety: 

Koren Jelela   ETH 2:22:43 



 

 

Tadelech Bekele  ETH 2:22:51 

Yebrgual Melese  ETH 2:23:23 

Ashete Bekere   ETH 2:23:43 

Betelhem Moges  ETH 2:24:24 

Sara Moreira   POR 2:26:00 

Janet Rono   KEN 2:26:03 

Margarita Plaskina  RUS 2:27:07 

Olga Dubovskaya  BLR 2:28:08 

Iulia Andreeva   KRG 2:30:58 

Afera Godfay   ETH Debiut 

 

Aby uzyskać więcej informacji online na temat Volkswagen Prague Marathon, przejdź na 

www.runczech.com 

  

Uwaga: Możesz przejrzeć załączone zdjięcia, pokazujące Kit Ching Yiu z Hongkongu, 

Betelhem Moges, Gilberta Yegona u Deribe Robi podczas konferencji prasowej oraz 

Geoffreya Ronoha konkurującego w Sportisimo Prague Half Marathon tylko on-line i w 

połączeniu z niniejszym komunikatem prasowym z następującym kredytem: Volkswagen 

Prague Marathon / Victah Sailer 
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