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Mattoni Karlovy Vary Half Marathon oczekuje na pokonanie rekordu wyścigu 

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon to najmłodszy członek rodziny RunCzech, w tym roku 

po raz pierwszy odbędzie si ze srebrnym znakiem jakości IAAF, chciałby jednak aspirować 

do najwyższej nagrody. Jego ambicję potwierdza również start z siedmioma lekkoatletami 

z czasem poniżej 61 minut i pięcioma lekkoatletkami, które potrafią przebiegnąć 

półmaraton w czasie poniżej 71 minut. Na starcie nie będzie rówież brakowało sławnej 

rodaczki z pobliskiego Sokołowa, Ivany Sekyrovej. 

„Kategorii męskiej powinni dominować biegacze kenijscy. Dwaj najwięksi faworyci Nicholas 

Kipkemboi i Edwin Kiptoo mają obaj identycznie najlepsze rekordy życiowe 1:00:11,“ mówi 

manadżerka elitarnych lekkoatletów Jana Moberly. Tymczasem Nicholas Kipkemboi uzyskał 

swój najlepszy czas w ubiegłym roku na Sportisimo Prague Half Marathon i na koncie ma 

nawet zwycięstwo z jednego wyścigu RunCzech (2012, Mattoni Olomouc Half Marathon), 

Edwin Kiptoo będzie w Czeskiej Republice ścigać się po raz pierwszy. W tym roku jednak 

biega w szczytowej formie. Jego rekord życiowy pochodzi z lutowego półmaratonu w Dubaju. 

„Elitarne pole startowe jest wysokiej jakości, wyścig będzie ponadto po raz pierwszy 

transmitować Seznam.cz na żywo on-line. Są to dwa ważne kroki na drodze o złoty znak 

jakości IAAF, który chcielibyśmy uzyskać dla Karlovych Varów,“ zdradza Carlo Capalbo, 

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 

Dla mężczyzn będzie wielkim wyzwaniem rekord wyścigu 1:01:21, który tutaj w zeszłym roku 

ustanowił etiopski biegacz Teshome Mekonen. Sedmiu mężczyznom już udało się przebiec 

trasę półmaratonu szybciej i będą się starać granicę rekordu jeszcze przesunąć. 

Ubiegły rok Mattoni Karlovy Vary Half Marathon opanowała po długim czasie europejska 

zawodniczka i późniejsza mistrzyni Europy w maratonie Christelle Daunay z Francji. W tym 

roku prawdopodobnie na podobną niespodziankę nie możemy liczyć. Biegaczki są 

zdominowane przez etiopskie zawodniczki i między nimi powinno się rozstrzygnąć 

zwycięstwo. Głównymi faworytkami są Tsehay Desalegn (1:09:04) i Mulu Seboka (1:09:53). 

Pokonać czas ubiegłorocznej zwyciężczyni 1:09:17 nie będzie dla etiopskich zawodniczek 

łatwym zadaniem. W uzyskaniu dobrych wyników powinny im pomóc kolejne trzy 

zawodniczki z czasami poniżej 71 minut.  



 

 

W Karlowych Varach znajdzie się rónież europejska biegaczka długodystansowa. O tytuł 

najlepszej biegaczki starego kontynentu będą walczyć ukraińskie zawodniczki Olga Kotovska i 

Olena Burkovska, Białoruska Volha Mazuronok wraz z irlandzką biegaczką Fionnualou 

Britton. 

Czeskiego suwerena wyścigów RunCzech Jiřího Homoláče ponownie przetestuje 

niespodzianka tegorocznego Sportisimo Prague Half Marathon Pavel Dymák wraz z 

Robertem Míčem.  

W tegorocznej edycji nie zabraknie również olimpijki i najlepszej Czeszki poprzednich dwóch 

edycji Ivanz Sekyrovej, dla której karlovarski półmaraton jest sprawą sercową. Jej rywalką już 

tradycyjnie będzie druga gwiazda czeskiego biegu długodystansowego Petra Kamínková. 

 

Więcej informacji o Mattoni Karlovy Vary Half Marathon znajdziecie na www.runczech.com. 
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Uwagi dla redaktorów: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-
editors/index.shtml  
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