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Pojemność 20.Volkswagen Prague Marathon  

wykorzystana w rekordowym czasie 

Dwudzieste urodziny obchodzi Volkswagen Prague Marathon rekordowym 

zainteresowaniem o uczestnictwo. Wyścig, który odbędzie się 11 maja 2014 w centrum 

stolicy, wyczerpał możliwości numerów startowych ponad cztery miesiące wcześniej. To się 

jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło, ponieważ w tym roku w wyścigu głównym będzie 

dziesięć tysięcy biegaczy! 

„Jest to dla nas ogromne uznanie naszej pracy, a tym samym zobowiązanie, jak ją 

wykonywać stale jak najlepiej,“ powiedział przewodniczący zespołu organizacyjnego Carlo 

Capalbo, który był przy narodzinach wyścigu w roku 1994. Wówczas z Gelindem Bordinem, 

włoskim zwycięzcąm olimpijskiego maratonu z Seulu 1988, przy piwie w restauracji Cibulka 

powiedzieli: „Zrobimy więc maraton.“ Na drugi dzień zadzwonili do legendarnego biegacza 

Emila Zátopka i za rok już się biegło! 

W bieżącym roku odbędą się więc w ramach Volkswagen Marathon Weekend bogate 

obchody, w tym na przykład koncert w ramach festivalu Praska wiosna na Rynku Starego 

Miasta, dwukrotnego Maratonu Music Festiwalu, wystawy fotografii, filmowych projekcji, 

wydanie corocznej publikacji, obszernej wystawy Sport Expo i innych. 

„Bezpośrednio w ramach konkursowych i pozakonkursowych biegów powinno w nich 

uczestniczyć prawie piętnaście tysięcy biegaczy,“ twierdzi dyrektor wyścigów Václav 

Skřivánek. Na nie przygotowuje się specjalne medale i jubileuszowe kolekcje od adidasu. 

Ilość numeró startowych maratońskiego biegu wzrosła w porównaniu do ub. roku o trzysta 

miejsc, na więcej historyczne centrum Pragi i profil trasy nie pozwala. Oprócz pojedynczych 

biegaczy pobiegnie również maraton sztafety, zespoły, Uniwersytecki maraton – Bieg o 

puchar rektora UK, Johnson & Johnson Bieg po zdrowie lub Bieg sił ratowniczych i 

bezpieczeństwa. Czescy sportowcy wytrzymałościowi spotkają się o tytuł mistrza republiki 

w maratonie. Przygotowuje się również już tradycyjny Rodzinny Minimaraton na 4,2 km lub 

Spacer z psami.  



 

Szansa na uzyskanie numeru startowego jeszcze istnieje za pośrednictwem naszych 

oficjalnych biur podróży. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej 

runczech.com i runczechhotels.com. 
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Should you be interested in further information, please contact:  

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

 
Zdenka Pecková     Tomáš Nohejl 
PR & marketing Executive    RunCzech media 
tel: +420 777 537 981     tel: +420 773 407 114 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
Email: pr@runczech.com 
 
 

Notes for editors: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-
editors/index.shtml 
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