
Newsletter P.S.A. 2013/ 2
Druhé  číslo  Newsletteru  Pro 
Sport Activities
Vážení  přátelé,  dostává  se  k  Vám  druhé  číslo 
Newsletteru Pro Sport Activities. Začíná podzimní 
sezóna, ve které i my pořádáme dva významné zá-
vody:  Plzeňský  kardioběh a Hervis  Plzeňský  půl-
maraton.  Přípravy  na  oba  závody  jsou  v  plném 
proudu, neřku-li  již finišují.  Proto Vám zde před-
stavíme  několik  novinek,  které  by  Vás  –  aktivní 
běžce – mohly zajímat a nebo Vás dokonce na ně-
který ze závodů přilákají.

Zveme Vás na blížící se závody:
● Plzeňský kardioběh
● Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem
● Hervis Plzeňský půlmaraton

Pozvánka na Plzeňský kardioběh
Chceme pozvat všechny běžce, kteří rádi spojí zá-
vody s příjemně prožitým dnem, třeba i v kruhu 
rodiny,  na  15.  9.  2013  do  Plzně,  na  Roudnou. 
Plzeňský kardioběh je závod doslova pro celou ro-
dinu. Běžci si mohou vybrat ze dvou tratí: 5km a 
nebo 2 km, pro děti jsou připraveny kratší tratě od 
1,4  km.  Závod  je  zařazen  do  Poháru  mládeže 
Plzeňského  kraje  v  přespolním  běhu,  proto  zde 
mohou posbírat důležité body do celkového hodno-
cení  poháru.  Pokud  pracujete  jako  lékaři  nebo 
zdravotnický personál budete zařazeni do Mistrov-
ství  České  republiky  v  přespolním  běhu 
zdravotnického personálu. Start prvního dětského 
závodu je v 9:45 hod, hlavní závod na 5 km star-
tuje v 11:00 hod. Již od počátku tohoto závodu je 
jeho součástí zahradní after party, kdy můžete po-
sedět při koncertu skupiny Pumpa a užít si boha-
tého  rautu,  který  je  pro  závodníky  samozřejmě 
zdarma.  Partnerem závodu se stala ZPMVČR, kte-
rá zde bude mít svůj stánek, kde si budete moci 
změřit  krevní  tlak  a  klienti  ZPMVČR  dostanou 
drobné  dárky.  Informace  o  závodě  naleznete  na 
www.kardiobeh.cz

Pozvánka na Mattoni 1/2Maraton Ústí 
nad Labem
14.  září  2013  se  od  15.00  hod  poběží  Mattoni 
1/2Maraton Ústí nad Labem, další se závodů série 
RunCzech. Během absolvování tohoto půlmaratonu 
Vás očekává třpytivá  modrá hladina Labe,  zelení 
porostlá  Labská  cyklostezka,  impozantní  skály 
s hradem Střekovem a úžasná ukázka prvorepubli-
kové  industriální  architektury  v areálu  chemičky. 
Doprovodnými  závody  budou  štafety,  2  run 

(10+11) běh a Rodinný běh na 3 km. Více infor-
mací se dozvíte na www.runczech.com.

Pozvánka na Hervis Plzeňský půlmara-
ton
Již 5. října se uskuteční 6. ročník Plzeňského půl-
maratonu. I letos zůstanou podstatné věci stejné 
jako vloni – trať závodu, spojení s hotelem Cour-
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tyard by Marriott, start a cíl závodu i bohatý do-
prodný program. V jeho rámci proběhnou Rodinný 
běh VZP na 1,8 km, závod koloběžek KOLOBĚHran 
a  nově  závod  firemních  štafet.  Více  informací, 
včetně on-line registračního formuláře najdete na 
stránkách www.plzensky-pulmaraton.cz.

Výsledky závodů
Chlum třikrát jinak

V sobotu 1.6.2013 se v Plzni na Doubravce usku-
tečnil třetí ročník závodu v běhu do vrchu nazvaný 
Chlum  třikrát  jinak.  Během  závodu  panovalo 
deštivé počasí s teplotou okolo 11 °C, trať v terénu 
byla značně blátivá. Celkovým vítězem se stal Ro-
bert Čepek z PSK Olymp Praha ve výsledném čase 
9:08 min. Na druhém místě skončil o 14 vteřin za 
ním  Richard  Janošík  a  třetí  byl  Ondřej  Moudrý. 
Nejlepší ženou se stala Kateřina Beroušková z LK 
Tatran  Chodov.  Na  dalších  dvou  místech  se 
umístily Petra Kavijová z Atletiky Klatovy a Aneta 
Korjenková z AK Škoda Plzeň. Vítězi jednotlivých 
kategorií  se  stali  Richard  Janošík,  Robert  Čepek, 
Bohumil  Kreml,  Matouš  Důra  a  Kateřina  Be-
roušková. 

Městský běh Horažďovice

V  sobotu  15.  června  2013  se  uskutečnil  devátý 
ročník  Městského  běhu  v  Horažďovicích.  Vzdá-
lenost 10 kilometrů zdolalo, v horkém počasí s tep-
lotami okolo 27°C, celkem 42 běžců. Vítězem zá-
vodu se stal David Vaš ze Sokola České Budějovi-
ce, které zvítězil suverénně v čase 33:50 min. Za 
ním doběhli postupně Marek Buchvaldek z nedale-
ké  Štěkně,  Jan  Bíba  (SV  Stříbro),  Martin  Černý 
(Plzeň)  a  Tomáš  Görner  (Atletika  Klatovy).  Mezi 
ženami zvítězila Petra Kavijová z Atletiky Klatovy v 
čase 41:57.  Téměř do poloviny  závodu s Petrou 
běžela společně Zlata Lukášková z Falconu Roky-
cany, která nakonec obsadila druhé místo. Na tře-
tím místě skončila Michaela Bajerová z Plzně. Vítě-
zi  jednotlivých kategorií  se v Horažďovicích stali: 
David Vaš, Marek Buchvaldek, František Šika (AC 
Trial Plzeň), František März ze Sokola Kout (jediný 
účastník  všech  devíti  ročníků),  Petra  Kavijová  a 
Zlata Lukášková. 

Představujeme partnery Hervis 
Plzeňského půlmaratonu
Alea
Tradiční  český  výrobce  textilu  firma  Alea  Spor-
tswear  se  stala  oficiálním  dodavatelem  trik  pro 
Hervis Plzeňský půlmaraton 2013. Prvních šest set 
přihlášených účastníků obdrží kvalitní funkční trika 
Alea  s  potiskem.  Zde  Vám předkládáme náhled, 
jak budou trika vypadat.

Aminostar
Novým partnerem Hervis Plzeňského půlmaratonu 
se  stala  společnost  Aminostar,  která  dodá  müsli 
tyčinky pro každého závodníka i na občerstvovací 
stanici. Aminostar je jeden z předních českých vý-
robců a prodejců kvalitní sportovní výživy a doplň-
ků stravy.  S produkty se můžete setkat  v reno-
movaných fitness centrech, na eshopu www.ami-
nostar.cz a ve VITALAND prodejnách po celé České 
republice. Aminostar pomáhá amatérským i profe-
sionálním sportovcům k lepším výkonům zejména 
v  kulturistice,  silovém trojboji  a  dalších  silových 
sportech  (Aminostar),  cyklistice,  běhu  a  dalších 
vytrvalostních sportech (Xpower). V portfoliu je i 
řada na hubnutí (FatZero). 

Isoline
Stejně jako v loňském roce se oficiálním partne-
rem pitného režimu stala firma Isoline, která dodá 
iontové nápoje na občerstvovací  stanice a do cí-

lového  prostoru.  ISOline  s.r.o.  je  výrobní 
společností  produkující  doplňky  zdravé  výživy 
sportovců, aktivních lidí a rekonvalescentů. Dále se 
zaměřuje  na  pitný  režim  a  prevenci  v  podobě 
ochranných  nápojů.  Další  informace,  včetně  e-
shopu najdete na www.isoline.eu.

Porsche Plzeň
Dalším tradičním partnerem Plzeňského půlmara-
tonu  je  společnost  Porsche  Plzeň,  která  zapůjčí 
vůz Volkswagen Golf Variant, který je novinkou na 
našem trhu a jež pojede před  závodníky s časo-
mírou. Všichni zájemci krásných aut si budou moci 
prohlédnout tři nové modely VW v prostoru startu 
a cíle.

Okolo Plzeňského půlmaratonu
Elitní běžci opět na startu
Startovní listina elitních běžců letošního ročníku je 
již  téměř  zaplněna  a  známe  jména  největších 
hvězd. Startovní číslo 1 ponese Radoslaw Dudycz, 
polský  reprezentant,  který  v  Plzni  obsadil  druhé 
místo v roce 2011 v krásném čase pod 66 minut. 
Letos se připravuje na NYC  Marathon a tak před-
pokládám,  že  přijede  opět  v  dobré  formě.  Star-
tovní  číslo  2  bude  mít  Ivana  Sekyrová,  česká 
reprezentantka,  účastnice závodu v maratonu na 
Olympijských hrách v Londýně 2012 a loňská ví-
tězka  Hervis  Plzeňského  půlmaratonu  a  zároveň 
držitelka nejlepšího času tohoto závodu. Čísla 3, 4, 
5 a 6 jsou rezervována pro vynikající běžce z týmu 
Zsolta Benedeka, kterými mohou být kenští běžci 
Henry KEMBOI – vítěz letošního MČR na 10.000m 
v Domažlicích, letos zaběhl 10 km za 28:57, Julius 
Kiprono  LAGAT,  který  letos  běžel  půlmaraton  za 
1:04:10,  Wycliffe Kipkorir BIWOT, vítěz půlmara-
tonu v Prištině za 1:02:50, případně Elisha Kipro-
tich SAWE – vítěz Hervis Plzeňského půlmaratonu 
2011.  Dalším  účastníkem  bude  maďarský  běžec 
Tamás NAGY s časem 1:05:59. Soupeřkami Ivany 
Sekyrové  mohou  být  keňské  běžkyně  Christine 
CHEPKEMEI (1:14:30) a Gladys Jepkurui BOWOTT 
(1:14:40). Číslo 9 bude mít známý ortoped a vý-
borný běžec Mulugeta Serbessa a číslo 10 něko-
likanásobný mistr světa v aerobiku David Huf.
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