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Etiopczycy typowani na faworytów Volkswagen Prague Marathon 

Tegoroczny Volkswagen Prague Marathon ustanowi nowy rekord, jeśli chodzi o liczbę zawodników Elity z 
Afryki, którzy 7 maja pobiegną maraton w stolicy Czech. Największymi faworytami dwudziestej trzeciej edycji 
tego legendarnego wydarzenia są biegacze z Etiopii i Kenii. Na starcie stanie komplet 10 500 uczestników, a 
kolejne 5 800 weźmie udział w sobotnich biegach towarzyszących. Łącznie w święcie biegania w ramach 
Volkswagen Marathon Weekend uczestniczyć będzie 16 400 biegaczy. Czechów najbardziej będzie 
interesowała rywalizacja w ramach mistrzostw kraju w maratonie.  

RunCzech, organizator m.in. praskiego maratonu mocno dba o wysokie standardy całej RunCzech Running 
League, dlatego nie szczędzi trudu, aby na sprowadzić na start mocną grupę zawodników elity, którzy powalczą 
o zwycięstwo w Volkswagen Prague Marathon. „Z naszych przewidywań wynika, że biegacze z Afryki zdominują 
mocno całą stawkę, a prym tutaj wieść powinni zawodnicy z Etiopii. Niezależnie od tego mam nadzieję, że 
świetnie spiszą się również czescy biegacze, a także tysiące amatorów, którzy poświęcili wiele czasu i energii 
przygotowując się do tego biegu.” – mówi Carlo Capalbo, szef Komitetu Organizacyjnego maratonu.  

Głównymi faworytami do zwycięstwa w tym biegu wyróżnionym odznaką IAAF Gold Label są wszyscy biegacze 
legitymujący się rekordem życiowym w okolicach 2 godzin i 7 minut. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj trio 
Kenijczyków Lani Rutto, Frankline Chepkwony oraz Stephen Chemlany, którym stawią czoła biegacze z Etiopii – 
Bazu Worku oraz Gebretsadik Abraha. „Do Pragi przybywa słynny japoński maratończyk Yuki Kawauchi, który 
zamierza powalczyć o nowy rekord życiowy poniżej 2:08. Może trochę namieszać w grupie faworytów” - dodaje 
Jana Moberly, koordynatorka elity. 

Jeśli chodzi o kobiety, najwięcej szans daje się Etiopkom, z których cztery pobiegły już w przeszłości maraton w 
czasie poniżej 2:24. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj Feyse Tadese oraz Amane Beriso. „Ich walka może 
otworzyć drogę do ataku rekordu biegu – 2:22:34 ustanowionego w 2011 roku przez Lydię Cheromei.” – zdradza 
Capalbo mówiąc o zawodniczkach z Etiopii. Poza wymienioną już dwójką biegaczek liczyć powinny się również 
Mulu Seboko i Tadelech Bekele. Odpuszczać nie zamierzają również Kenijki, zwłaszcza Valary Aiyabey, 
zwyciężczyni maratonu w Walencji, która w tegorocznym Sportisimo Prague Half Marathon ustanowiła swój 
nowy rekord życiowy – 1:07:50.  Królewski dystans to jej koronna dyscyplina.  

Volkswagen Prague Marathon to dla zawodników tradycyjnie jedna z ostatnich okazji, aby sprostać wymogom 
swoich federacji lekkoatletycznych w zakresie minimów na zbliżające się mistrzostwa świata, które w tym roku 
odbędą się w Londynie. Dlatego do Pragi przyjadą czołowi zawodnicy z takich krajów jak Kirgistan, Kazachstan, 
Brazylia, Nowa Zelandia, Ekwador, Wenezuela, Urugwaj oraz Grecja.  

23. edycja Volkswagen Prague Marathon wystartuje w niedzielę 7 maja punktualnie o godzinie 9:00 z Rynku 
Starego Miasta. Na linii startu stanie 10 600 biegaczy z 85 krajów świata, a wydarzenie będzie na żywo 
pokazywane w czeskiej telewizji.  

 

 



  

 

 

GŁÓWNE NAZWISKA NA LIŚCIE STARTOWEJ  
 
MĘŻCZYŹNI 
 

RUTTO Lani Kiplagat KEN 2:06:34 

CHEPKWONY Frankline KEN 2:06:11 

WORKU Bazu ETH 2:05:25 

CHEMLANY Stephen Kwelio KEN 2:06:24 

ABRAHA Gebretsadik ETH 2:07:06 

CHOGE Raymond Kipchumba KEN 2:08:39 

PAVLIŠTA Vít CZE 2:17:51 

PECHEK Petr CZE 2:18:28 

 
KOBIETY 
 

TADESE Feyse ETH 2:20:27 

BERISO Amane ETH 2:20:48 

SEBOKA Mulu ETH 2:21:56 

BEKELE Tadelech ETH 2:22:51 

AIYABEI Valary Jemeli KEN 2:24:48 

TIBEBU Hirut ETH 2:25:12 

JEBET Sarah KEN 2:27:07 

CHURÁŇOVÁ Radka CZE 2:45:00 

 

Should you need any further information or photographs in print quality, please get in touch with: 

Prague International Marathon, spol. s. r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Tadeáš Mahel      
PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
 
Notes: The attached photographs may only be used in connection with this press released by citing RunCzech 
as the source. 

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

mailto:mahel@
http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml

