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Brytyjski Olimpijczyk Callum Hawkins faworytem 

Mattoni Olomouc Half Marathon. Yared Shegumo 

również powalczy o dobry wynik 

Olimpijczyk, reprezentant Wielkiej Brytanii Callum Hawkins poprowadzi grupę siedmiu zawodników elity, 

którzy zmierzą się z granicą 60 minut podczas ósmej edycji Mattoni Olomouc Half Marathon zaplanowanej 

na 24 czerwca 2017. Podczas tej imprezy Etiopka Worknesh Degefa będzie starać się ustanowić nowy rekord 

trasy półmaratonu w stolicy Moraw. W grupie zawodników elity Polskę reprezentował będzie Yared 

Shegumo, wicemistrz Europy w maratonie z 2014 roku. 

Mattoni Olomouc Half Marathon to piąty w kolejności z siedmiu biegów rozgrywanych w ramach cyklu 

RunCzech Running League. Każda z tych imprez odbywa się w randze IAAF Gold Label, co oznacza, że pod 

względem organizacji to biegi ze ścisłej światowej czołówki. Począwszy od 2014 roku Mattoni Olomouc Half 

Marathon gościł trzech rekordzistów świata w maratonie - Wilsona Kipsanga, Denisa Kimetto oraz Mary Keitany 

z Kenii. Wśród najlepszych zawodników na świecie, którzy mają na koncie start w Ołomuńcu jest również Mistrz 

Świata w maratonie Stephen Kiproth z Ugandy i Kenijka Edna Kiplagat.  

 

Ołomuniec to miasto, w którym znajduje się 6 zabytków z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oddalone jest 

o 288 kilometrów od Pragi i niecałe 100 kilometrów od polskiej granicy. W największej imprezie biegowej w 

malowniczym regionie Moraw weźmie udział 6200 biegaczy, którzy na trasę ruszą po zachodzie słońca 

z historycznego Rynku Horni. Pobiegną poprzez zielone parki oraz urokliwe ulice Ołomuńca i będą mieli okazję 

podziwiać wspaniałe zabytki pochodzące z epoki baroku.   

 

Zawodnicy z pewnością liczą na to, że pogoda dopisze i będzie tak samo łagodna jak wina, które wytwarzane są 

w regionie Moraw. W ubiegłym roku jednak temperatura nie była sprzymierzeńcem biegaczy. Słupek rtęci 

dotarł do 32. kreski i wyraźnie wpłynął na słabszą dyspozycję zwycięzcy TCS New York Marathon Stanleya 

Biwotta oraz Mary Keitany. Z pewnością w przypadku czerwcowych imprez biegowych pogoda to coś, co warto 

monitorować. Szczególnie będzie miało to znaczenie dla Brytyjczyka Calluma Hawkinsa, który będzie starał się 

udowodnić, że jego 9. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Rio nie było przypadkiem. Start w Ołomuńcu będzie 

dla niego bardzo ważny, ponieważ będzie częścią jego przygotowań do startu latem tego roku w barwach 

Wielkiej Brytanii w maratonie na Mistrzostwach Świata w Londynie. W styczniu ten 24 latek został pierwszym 

brytyjskim biegaczem, który pokonał Sir Mo Faraha w jakimkolwiek biegu podczas imprezy Great Edinburgh 

International Cross-Country. Miesiąc później wygrał Kagawa Marugame International Half Marathon w Japonii 

bijąc liczący ponad 30 lat rekord Szkocji – 62:28 ustanowiony przez Allistera Huttona w 1987 roku podczas 

biegu Great North Run. 



 

 

Wydaje się, że najpoważniejszymi rywalami Hawkinsa będą dwaj Kenijczycy legitymujący się rekordami 

życiowymi poniżej 60 minut – Simon Cheprot oraz Kenneth Keter.  

23-letni Cheprot otworzył sezon w lutym zajmując z wynikiem 62:10 trzecie miejsce w Barcelona Granollers Half 

Marathon. W ubiegłym miesiącu nabiegał swój rekord życiowy na dystansie 15km – 42:51 i zajął trzecie miejsce 

podczas biegu Le Puy-En-Velay 15Km. Jego rekord w półmaratonie to 59:20 ustanowiony w 2013 roku podczas 

Roma-Ostia Half Marathon.  

Z kolei Keter to 20-latek, który jest wschodzącą gwiazdą biegania z Kenii. Należy do ekipy RunCzech Racing – 

nabiegał 59:48 jako pacemaker podczas ubiegłorocznego Venlo Half Marathon. Wcześniej w tym samym 

sezonie prowadził  półmaraton w Ras Al-Khaimah i pokonał pierwsze 10 kilometrów w rekordowym czasie 

27:52, a do mety dotarł jako ósmy z wynikiem 61:05.  

Oprócz Hawkinsa, Cheprota i Ketera na zwycięstwo w Ołomuńcu chrapkę mają również trzej inni Kenijczycy, 

którzy „mają papiery“ na to, aby pobić rekord trasy, który ustanowił Geoffrey Ronoh – 60:17. Pierwszy z nich to 

Felix Kandie, który pobiegł 60:04 i zajął 6. miejsce  w ubiegłorocznym Prague Half Marathon, a ponadto był 

drugi w marcowym Seoul Marathon z czasem 2:06:03. Drugim pretendentem jest Josphat Kiptis który ma już 

koncie zwycięstwo w Ołomuńcu – tryumfował tutaj w 2015 roku z czasem 60:21, a jego rekord w „piętnastce“ 

Le Puy-En-Velay 15km wynosi 43:41.  Ostatnim z tej grupy zawodników jest Festus Talam, zwycięzca Eindhoven 

Marathon z 2016 roku z czasem 2:06:26. Jedyny raz, gdy zszedł w karierze poniżej 61 minut to było podczas 

biegu w Vebranii w 2015 roku.   

Grupę czeskich biegaczy poprowadzi 27 letni Jiří Homoláč, który zanotował doskonały wynik 63:23 podczas 
kwietniowego półmaratonu w Pradze. Międzyczasy z tego biegu robią wrażenie: 29:40 na 10km, 44:46 na 15km 
i 60:04 na dystansie 20km – to wszystko jego nowe rekordy życiowe!  

Defega zamierza podtrzymać  niezwykłą passę kobiet na biegach ulicznych. Ta 26-latka, której rekord życiowy w 
półmaratonie wynosi 66:14 była druga w Pradze wiosną ubiegłego roku. W tym sezonie jest bardzo silna. 
Zaczęła od zwycięstwa w Dubaju z wynikiem 2:22:36, potem przyszło 3. miejsce z czasem 68:55 w Istanbul Half 
Marathon w kwietniu oraz drugie miejsce z wynikiem 32:00 w TCS Bengaluru 10k w maju.  

W stawce zawodniczek elity znajdują się 4 biegaczki legitymujące się rekordem życiowym poniżej 69 minut. 
Wszystkie będą starały się pokrzyżować szyki Degefie. W tym gronie jest np. Etiopka Netsanet Gudeta, 
zwyciężczyni Valencia Half Marathon z 2015 roku z czasem 67:31. Ta 26-latka jest w naprawdę dobrej formie – 
w maju wygrała bieg na dystansie 10km w Ottawie z czasem 31:35.  

Wreszcie jest Rose Chelimo, 27 latka, która zmieniła obywatelstwo i od 2015 roku nie reprezentuje już Kenii 
tylko Bahrajn. W tym roku nabiegała rekordowe 2:21:51 w kwietniowym BAA Boston Marathon i świetnie radzi 
sobie na bieżni, gdzie 20 maja podczas zawodów w Baku pokonała dystans 10, 000m w  31:37:18. 

Lucy Cheruiyot z Kenii miała naprawdę trudny początek roku. Najpierw rozchorowała się tuż przed kwietniową 
połówką w Pradze, a potem doznała bolesnej kontuzji podczas biegu na dystansie 10 kilometrów w 

Birmingham.  Ale już maju pokazała przebłysk formy i wygrała maraton w Eldoret.  

Co prawda minęło już siedem lat, odkąd Francuzka Christelle Daunay nabiegała swój rekord życiowy 68:34, ale i 
tak jej 72:03 z marca to jeden z 10 najlepszych tegorocznych wyników na dystansie półmaratonu.  W maju 



 

 

pokazała, że potrafi szybko biegać również krótsze dystanse i zanotowała kilka wyników poniżej 4:29 na 
dystansie 1500m na bieżni, a poza tym była druga podczas biegu Manchester 10k z czasem 33:08. Dobrze zna 
biegi RunCzech, w 2014 roku wygrała półmaraton w Karlowych Warach.   

Na czele stawki czeskich biegaczek z elity stanie Eva Vrabcová-Nývltová. To zawodniczka, która wzięła udział 

zarówno w biegu narciarskim podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, jak i w lekkoatletycznych dyscyplinach 

podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich. Oprócz niej takim wyczynem może pochwalić się jeszcze tylko siedem 

innych kobiet. Trzykrotna Olimpijka na Zimowych Igrzyskach ukończyła olimpijski maraton w Rio jako 26. z 

czasem 2:33:51. Vrabcová-Nývltová, której rekord życiowy na dystansie półmaratonu to 71:06 z Pragi z 

ubiegłego roku, porządnie przepracowała okres przygotowawczy do sezonu 2017. Najpierw wygrała Napoli City 

Half Marathon z czasem 71:54 a potem była 11. podczas półmaratonu w Pradze z wynikiem 71:45.  

„Lista startowa tegorocznej edycji Mattoni Olomouc Half Marathon zawiera całą masę znakomitych nazwisk.  

W stolicy Moraw zobaczymy czołowych zawodników i zawodniczki z Europy, Afryki oraz Czech. Pokazuje to 

doskonale nasze starania, aby podnosić konkurencję na trasach biegów ulicznych” – mówi Carlo Capalbo, 

prezydent Komitetu Organizacyjnego RunCzech oraz szef Komisji Biegów Ulicznych w IAAF. „Dzięki inicjatywie 

RunCzech Racing możemy zapewniać możliwości rozwoju oraz poszerzać bazę zawodowych biegaczy, takich jak 

nasza zawodniczka Eva Vrabcová-Nývltová, która była ósma wśród prawie 8,5 tysiąca kobiet podczas 

ubiegłotygodniowego biegu NYRR Mini 10K w Nowym Jorku” 

Elita mężczyzn 

Imię i nazwisko Kraj 

Rekord życiowy w 

półmaratonie 

Simon Cheprot KEN 59:20 

Kenneth Keter KEN 59:48 

Callum Hawkins GBR 60:00 

Felix Kandie KEN 60:04 

Josphat Kiptis KEN 60:21 

Festus Talam KEN 60:56 

Amos Kurgat KEN 61:56 

Philimon Maritim KEN 61:56 

Javier Guerra ESP 62:22 

Paulo Roberto Paula BRA 62:30 



 

 

Jiří Homoláč CZE 63:23 

Yared Shegumo POL 63:45 

Oleksandr Sitkovskyy UKR 63:49 

Roman Romanenko UKR 65:50 

Pavel Dymák CZE 66:25 

Ondřej Fejfar CZE 67:13 

Robert Míč CZE 68:09 

David Vaš CZE 68:13 

Martin Kučera CZE 68:38 

Arturo Ginosa ITA 69:58 

Vedic Cheruiyot KEN PACE 

Boniface Kongin KEN PACE 

Vasyl Matviychuk UKR PACE 

  

Elita Kobiet 

Imię i nazwisko Kraj 

Rekord w 

półmaratonie 

Worknesh Degefa ETH 66:14 

Netsanet Gudeta ETH 67:31 

Rose Chelimo BRN 68:08 

Lucy Cheruiyot KEN 68:17 

Christelle Daunay FRA 68:34 

Polline Njeri KEN 69:06 

Eva Vrabcová-Nývltová CZE 71:06 



 

 

Winny Jepkorir KEN 71:27 

Petra Kamínková KEN 72:12 

Sonia Samuels GBR 72:36 

Olga Skrypak UKR 73:09 

Tereza Lajdová CZE 77:56 

Marcela Joglová CZE 81:51 
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