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Wilson Kipsang i Geoffrey Ronoh chcą ponowić rywalizację, podczas gdy Mary
Keitany debiutuje w RunCzech podczas Mattoni Olomouc Half Marathon
Szósta edycja Mattoni Olomouc Half Marathon będzie ostatnim epizodem pojedynków
partnerów szkoleniowych. Wilson Kipsang i Geoffrey Ronoh staną na linii startu w Czeskiej
Republice w sobotę 20 czerwca, podczas gdy Kenijski temat doskonałości zostanie
wzmocniony przez byłą rekordzistkę świata kobiet na tym dystansie, Mary Keitany. Mattoni
Olomouc Half Marathon jest wyścigiem ze znakiem IAAF Gold Label i częścią serii siedmiu
wydarzeń RunCzech.
Przed rokiem Wilson Kipsang był rekordzistą świata w maratonie, a Geoffrey Ronoh mało
znanym członkiem grupy szkoleniowej Kipsang w Kenii. Wrażenie zmieniło się radykalnie na
trasie w ciągu nieco ponad godzinę, kiedy Ronoh pokonał Kipsanga o osiem sekund
zdobywając tytuł w Ołomuńcu w czasie 60:17, debiutował na tym dystansie i był to dopiero
jego drugi bieg na elitarnym poziomie poza Kenią. Duet, nadal będący partnerami
treningowymi, ponawia swoją rywalizację i obaj pokazują formę z 2015 roku, która sugeruje
kolejny epizod konkursowy w perpektywie.
Kipsang stracił prymat w maratonie, kiedy jego rodak i partner treningowy Dennis Kimetto
pobił rekord świata w Berlinie we wrześniu ubiegłego roku. Jednakże bronzowy medalista w
maratonie olimpijskim w 2012 roku nadal jest groźnym i konsekwentnym zawodnikiem na
dowolnym dystansie, czego dowodzi jego drugie miejsce z czasem 2:04:47 podczas maratonu
w Londynie w kwietniu. Jest on przekonany, że regularne sesje wytrzymałościowe, sesje na
torze, podtrzymują jego możliwości do konkurowania w półmaratonie. Co więcej, był
zachwycony swoim debiutem w serii RunCzech w ubiegłym roku w Ołomuńcu: “Ludzie tutaj
kochają wyścigi sportowe”. Pokonał granicę godziny na tym dystansie pięć razy, najlepszy czas
58:59 uzyskał podczas zwycięstwa w imprezie Ras Al Khaimah w 2009 roku.
Obecność Geoffreya Ronoha obok Kipsanga sprawia, że perspektywa pokonania rekordu
mężczyzn na tym dystansie jest bardzo możliwa. Ronoh posiada aktualny tytuł z czasem 60:17
z ubiegłorocznego zwycięstwa. W tygodniu poprzedzającym Volkswagen Prague Marathon 3
maja, kiedy poprawił swój czas w maratonie o prawie pięć minut, z czasem 2:10:52 na piątym
miejscu, Ronoh był pewien, że jego obecne treningi przyniosą korzyści: “Poprawiłem się na
treningach, poznałem nowe możliwości poprawy szybkości i długich biegów, w porównaniu do
ubiegłego roku.”
Uraz pleców, teraz już wyleczony, utrudniał jego przygotowania do Sportisimo Prague Half
Marathon w marcu, od dawna prowadzi udane treningi i jest pełen szacunku dla swojego
rywala w Ołomuńcu, Wilsona Kipsanga: “On jest moim mentorem, uczę się od niego. Możesz
spróbować robić inne rzeczy, ale może to zaszkodzić Twojej karierze. Powiedział mi, po

treningu zrelaksować się, nie spiesz się, poczekaj do następnego treningu, jakoś tak.” Geoffrey
Ronoh szybko zbudował swój sukces w Ołomuńcu rok temu, poprawiając jego najlepszy czas w
półmaratonie na 59:45 ze zwycięstwem w Klagenfurcie w Austrii na dwa tygodnie przed
triumfalnym powrotem do Pragi i wygrywając wyścig na 10km podczas Birell Prague Grand
Prix 6 września.
Perspektywy są kuszące dla wyścigu kobiet w Ołomuńcu, gdzie dawna światowa rekordzistka
w półmaratonie Mary Keitany ma swój debiut w Czechach. Powróciła ona z urlopu
macierzyńskiego, wygrywając bardzo konkurencyjną imprezę Ras Al Khaimah w połowie
lutego w czasie 66:02, czwarty najszybszy występ w histori i tylko 12 sekund wolniej niż jej
rekord świata ustanowiony w 2011 roku. Kontynuowała swoją formę z drugiego miejsca w
Maratonie w Londynie 26 kwietnia. Ta forma powinna pomóc poprawić rekord imprezy w
Ołomuńcu 68:53, który ustanowiła w zeszłym roku mistrzyni świata maratonu Edna Kiplagat.
Cokolwiek stoper pokaże po wyścigu w dniu 20 czerwca, wysoka jakość konkurencji powinna
być w menu. Carlo Capalbo, przewodniczący komitetu organizacyjnego RunCzech, jest wśród
wielu fanów biegania, którzy z niecierpliwością oczekują na strzał startowy Mattoni Olomouc
Half Marathon 2015: “Mając tak wielkie gwiazdy lekkoatletyczne jak Wilson Kipsang i Mary
Keitany, jest to najlepsza promocja nie tylko dla wyścigu, ale także dla miasta. W ubiegłym
roku Ołomuniec był w uwadze całego lekkoatletycznego świata, dzięki niespodziance, którą
było zwycięstwo Geoffreya Ronoha. Wierzę, że również w tym roku możemy oczekiwać bardzo
dobrych czasów i wspaniałych osiągnięć sportowych“.

Więcej informacji o Mattoni Karlovy Vary Half Marathon znajdziecie na www.runczech.com.
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