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Zawodnicy	RunCzech	Racing	Team	najlepsi	w	
ósmej	edycji	Mattoni	Olomouc	Half	Marathon		

Zwycięzca	 Mattoni	 Olomouc	 Half	 Marathon	 z	 2015	 roku,	 Josphat	 Kiprop	 Kiptis	 z	 Kenji	 po	 raz	 kolejny	
udowodnił,	że	świetnie	radzi	sobie	w	tropikalnych	warunkach	i	w	sobotę	zanotował	kolejne	zwycięstwo	na	
półmaratonie	 w	 Ołomuńcu.	 Tuż	 za	 nim	 przybiegł	 inny	 członek	 RunCzech	 Racing	 Team,	 faworyt	 imprezy	
Kenneth	Keter.	W	klasyfikacji	kobiet	nie	było	niespodzianek,	najlepsza	była	typowana	do	zwycięstwa	Etiopka	
Worknesh	Degefa.	Z	kolei	Eva	Vrabcova,	kolejna	zawodniczka	w	barwach	RunCzech	Racing	Team	ustanowiła	
rekord	imprezy	wśród	czeskich		biegaczek,	a	Jiri	Homolac	potwierdził	swoją	pozycję	wśród	czeskich	biegaczy	i	
wbiegł	na	metę	jako	pierwszy	spośród	lokalnych	zawodników.		

Tegoroczny	półmaraton	w	Ołomuńcu	przyciągnął	na	start	biegaczy	długodystansowych	z	49	krajów	świata.	“Na	
ten	 jeden	 weekend	 Ołomuniec	 stał	 się	 biegowym	 centrum	 świata.	 Jestem	 zachwycony,	 że	 udało	 nam	 się	
zaprezentować	 to	 piękne	 miasto	 zagranicznym	 biegaczom.	 Jednocześnie	 czuję	 się	 bardzo	 dumny	 z	 postawy	
zawodników	elity,	zwłaszcza	tych	biegnących	w	barwach	RunCzech	Racing	Team.”	–	powiedział	Carlo	Capalbo,	
prezydent	Komitetu	Organizacyjnego	RunCzech.		

Grupa	sześciu	zawodników	z	Afryki	wspierana	dwoma	pacemakerami	objęła	prowadzenie	od	samego	początku	i	
dopiero	 po	 półmetku	 od	 stawki	 odskoczył	 faworyt	 imprezy	 Kenneth	 Keter.	 Jedynym	biegaczem,	 który	 zdołał	
utrzymać	 jego	tempo	był	 Josphat	Kiprop	Kiptis	 i	od	razu	stało	się	 jasne,	że	 	o	zwycięstwo	w	Ołomuńcu	walka	
będzie	 toczyła	 się	 do	 samego	 końca.	 Jedyną	 niewiadomą	 było	 tylko	 to,	 który	 z	 Kenijczyków	 przechyli	 szalę	
wygranej	 na	 swoją	 korzyść.	 Decydującym	 o	 losach	 biegu	 okazał	 się	 15	 kilometr	 trasy.	 Gdy	 prowadzący	
zawodnicy	wbiegli	do	Smetana	Gardens	Kiptis	podkręcił	tempo	i	utrzymał	przewagę	już	do	końca.	Tym	samym	
dopisał	do	swojego	konta	kolejne	zwycięstwo	w	półmaratonie	w	Ołomuńcu,	w	którym	już	tryumfował	w	2015	
roku.		

“Chciałbym	gorąco	podziękować	RunCzech	Racing	Team	za	wsparcie,	nie	wygrałbym	bez	niego.	Dzisiaj	na	trasie	
czułem	się	wspaniale.	Kenneth	i	ja	zdołaliśmy	się	oderwać	od	reszty	stawki	i	w	końcówce	miałem	więcej	sił,	aby	
przycisnąć	i	dobiec	do	mety	jako	pierwszy.	Jestem	bardzo	zadowolony	z	osiągniętego	rezultatu.”	–	powiedział	na	
mecie	 zwycięzca,	 który	 w	 sobotę	 w	 Ołomuńcu	 nabiegał	 1:01:50.	 Keter	 dotarł	 do	 mety	 z	 niewielką	 stratą	 z	
czasem	1:02:14,	a	trzeci	był	Amos	Kibiwott	Kurgat	z	wynikiem	1:03:21.	

Wśród	 kobiet	 przedstartowe	 przewidywania	 pokryły	 się	 w	 całości	 z	 rzeczywistością.	 Zwyciężyła	 faworytka	
Worknesh	 Degefa,	 która	 do	 16	 kilometra	 biegła	 ze	 swoją	 rodaczką	 Netsanet	 Gudeta.	 Od	 tego	 momentu	
zwiększyła	tempo	i	sukcesywnie	uzyskiwała	nad	nią	przewagę	i	na	mecie	zameldowała	się	czasem	1:09:19.		

	



	

	

“Na	 trasie	 miałam	 trochę	 problemów	 z	 pachwiną,	 ale	 byłam	 w	 stanie	 wciąż	 biec.	 Jestem	 zadowolona,	 że	
zaprezentowałam	się	z	najlepszej	na	dzisiaj	strony	 i	to	wystarczyło,	aby	dzisiaj	tutaj	wygrać.”	–	podsumowała	
swój	bieg	Worknesh	Degefa.	Za	nią	 finiszowała	Gudeta	z	czasem	1:10:03	oraz	biegająca	w	barwach	Bahrajnu	
Rose	Chelimo	z	wynikiem	1:10:33.	

Nowy	rekord	imprezy	wśród	czeskich	biegaczek	powędrował	na	konto	aktualnego	numeru	jeden,	jeśli	chodzi	o	
kobiece	bieganie	długodystansowe	w	kraju.		Eva	Vrabcová	poprawiła	tym	samym	swój	rekord	życiowy	o	ponad	
3	minuty	i	teraz	wynosi	on	1:12:01.	“W	sobotę	na	trasie	czułam	się	naprawdę	swobodnie	i	nie	miałam	pojęcia,	
że	 biegnę	 tak	 szybko.	 Na	 punkcie	 odżywczym	 na	 3km	 trochę	 zwolniłam	 i	 to	wytrąciło	mnie	 trochę	 z	 tempa.	
Szybko	 zostałam	 wyprzedzona	 przez	 grupę	 biegaczy	 i	 kosztowało	 mnie	 sporo	 energii	 i	 sił,	 aby	 powrócić	 na	
właściwe	 tory.	 Mimo	 wszystko	 dałam	 radę.	 Kibice	 byli	 niesamowici	 i	 nawet	 mnie	 udało	 się	 przybić	 piątki	 z	
jakimiś	 chłopcami.	 Mam	 nadzieję,	 że	 ten	 bieg	 podobał	 im	 się	 tak	 samo	 jak	 mnie.”	 –	 powiedziała	 na	 mecie	
szczęśliwa	Eva	Vrabcova.		Druga	była	Petra	Kamínková	(1:20:20)	a	trzecia	Marcela	Joglová	(1:21:14).	

Najlepszy	wśród	Czechów,	Jiří	Homoláč,	również	podkreślał	niesamowitą	atmosferę	biegu	Mimo,	że	nie	udało	
mu	się	pobić	rekordu	imprezy	to	na	mecie	nie	wyglądał	wcale	na	zmartwionego.	“Od	ósmego	kilometra	biegłem	
sam,	ale	wiedziałem,	że	są	przede	mną	jest	kilku	zawodników.	Trasa	półmaratonu	w	Ołomuńcu	jest	wspaniała,	
a	kibice	po	prostu	wspaniali.	Myślę,	że	w	lepszych	warunkach	pogodowych	można	tutaj	biegać	nawet	szybciej	
niż	w	Pradze.”	–	podsumował	Homoláč,	który	metę	osiągnął	w	czasie	1:06:29.	Drugi	bylł	Vít	Pavlišta	(1:09:31)	a	
trzeci	Pavel	Dymák	(1:10:59).	

Łącznie	 w	 Mattoni	 Olomouc	 Half	 Marathon	 2017	 wzięło	 udział	 ponad	 6,200	 zawodników,	 a	 kolejne	 3	500	
biegaczy	uczestniczyło	w	rodzinnym	biegu	dm	family	run.	

	

NAJLEPSZYCH 10 MĘŻCZYZN 
 
1. Josphat Kiprop Kiptis | KEN | 1:01:50 
2. Kenneth Keter | KEN | 1:02:14 
3. Amos Kibiwott Kurgat | KEN | 1:03:21 
4. Festus Talam | KEN | 1:04:19 
5. Felix Kipchirchir Kandie | KEN | 1:04:55 
6. Peter Some | KEN | 1:05:10 
7. Javier Guerra | ESP | 1:05:21 
8. Paulo Roberto Paula | BRA | 1:05:26 
9. Roman Romanenko | UKR | 1:06:04 
10. Jiří Homoláč | CZE | 1:06:29 
 
NAJLEPSZYCH 10 KOBIET 
 
1. Worknesh Degefa | ETH | 1:09:19 
2. Netsanet Gudeta | ETH | 1:10:03 
3. Rose Chelimo | BRN | 1:10:33 



	

	

4. Lucy Cheruiyot | KEN | 1:10:36 
5. Eva Vrabcová-Nývltová | CZE | 1:12:01 
6. Polinne Wanjiku Njeru | KEN | 1:13:24 
7. Olga Skrypak | UKR | 1:13:45 
8. Olha Kotovska | UKR | 1:14:26 
9. Sonia Samuels | GBR | 1:14:39 
10. Christelle Daunay | FRA | 1:15:08 
	

	

	

	
Should	you	be	interested	in	further	information	or	print	quality	photography,	please	get	in	touch	with:		

Tadeáš	Mahel	 	 	 	 	 	
PR	&	Media	
	 	 	 	 	
mob:	+420	725	974	749,	tel:	233	015	021	 	 	 	 	 	
email:	mahel@pim.cz	
	
Prague	International	Marathon,	spol.	s	r.o.	/	Tempo	Team	Prague	s.r.o.	
Františka	Křížka	461/11,	170	00	Praha	7	

Note:	The	attached	photography	may	only	be	used	in	connection	with	this	press	release	by	citing	the	source	
as	RunCzech.	

Notes	for	editors:	http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml	


