TLAČOVÁ SPRÁVA
12. november 2019, Bratislava
Rekordný počet bežcov na vrakunskej trati
Prvé preteky 9. ročníka ČSOB Zimnej Série 2019/2020 sa uskutočnili v sobotu, 9. novembra 2019
v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. V tejto lokalite sa ČSOB Zimná Séria bežala po prvýkrát
a prihlásilo sa na ňu rekordných 886 bežcov. Taký záujem ešte doposiaľ nebol o žiadne z pretekov
zimnej bežeckej série.
„Minulý rok sme ČSOB Zimnú Sériu rozšírili o mestskú časť Dúbravka a tento rok sme mali po prvýkrát
možnosť rozbehať aj ďalšiu mestskú časť Bratislavy - Vrakuňu. Bežci si pochvaľovali prevažne rovinatú
trať, mnohých prekvapil krásny vrakunský lesopark a viacerí ju dokonca označili za najkrajšiu z
doterajších zimných podujatí. Cieľom ČSOB Zimnej Série je bežcov namotivovať a hlavne pripraviť na
jubilejný 15. ČSOB Bratislava Marathon 2020 aj v zimných mesiacoch“, hovorí riaditeľ ČSOB Zimnej
Série Erik Baláž z organizujúceho Bratislava Marathon Team.
Napriek mierne daždivému počasiu bola atmosféra na trati veľmi príjemná. Vrakunský lesopark bol
plný nabudených bežcov, ale aj detí, pre ktoré boli pripravené rôzne atrakcie, ktoré si pod svoje krídla
zobrala spoločnosť Atrios.
„Od skorého rána sme s teamom pracovali na tom, aby si bežci mohli napriek nepriaznivému počasiu
preteky naplno užiť. Na trati aj v cieli bol pripravený teplý čaj, k dispozícii boli aj šatne, úschovňa,
bufet a tiež pláštenky na zahriatie. Veríme, že každý bežec prežil peknú športovú sobotu. A my sa
samozrejme veľmi tešíme z rekordného počtu účastníkov a aj z toho, že výber lokality bol ozaj
výborný,“ neskrýval spokojnosť riaditeľ podujatia Erik Baláž. „Veľmi nás potešilo, že účastníci dali aj
na naše odporúčanie a nepoužívali počas behu slúchadlá, mohli si tak naplno užiť a vychutnať
atmosféru podujatia,“ doplnil Erik Baláž.
Na štart sa nakoniec postavilo 99 detí, 309 bežcov na 5km trať a 369 bežcov na 10km trať.
10 km
Muži (absolútne poradie): 1. Marek ONDROVIČ (AC Malacky) 33:20, 2. Šimon WAHLANDT (Tri 2 Fly)
33:53, 3. Ondrej KUBO (3NT Bratislava) 34:09
Ženy (absolútne poradie): 1. Monika DOLINAJOVA (BMSC) 41:13, 2. Jeanette BORHYOVÁ
(#kovalcuk_team) 41:22, 3. Mária PODKAMENSKÁ 43:47

Kompletné výsledky 10 km
5 km
Muži (absolútne poradie): 1. Leo Lendvorský (Bratislava runners) 16:10, 2. Peter ŽÁČIK (SMTA Nitra)
16:46, 3. Matej MEDVECZKY (3NT Bratislava) 17:10
Ženy (absolútne poradie): 1. Kristína JESENSKÁ (3NT Bratislava) 18:29, 2. Petra PUKALOVIČOVÁ
(SHEruns) 18:32, 3. Katarina SIVOKOVA (3NT Bratislava) 19:36
Kompletné výsledky 5 km
„Po prvých pretekoch ČSOB Zimnej Série sa ľudia chceli hneď prihlásiť aj na druhú časť, čím nám dali
vedieť, že sa im naše zimné podujatia páčia a v rámci prípravy sú perfektné na otestovanie kondície.
Tento rok sme pre bežcov vymysleli aj pekný darček - účastnícku magnetku, ktorú získa každý spolu
so štartovým číslom. Bežci tak majú milú motiváciu bežať všetkých päť pretekov, po ktorých si môžu z
magnetiek vytvoriť mapku Bratislavy“, hovorí riaditeľ Erik Baláž.
Ďalšou bežeckou zastávkou z ČSOB Zimnej Série bude už 7.decembra Dúbravka. Opäť sa pobeží 5km
a 10km trať a detičky čaká štandardne 300 m - 600 m - 800 m. Online registrácia prebieha na
bratislavamarathon.com Tretí diel zimných pretekov sa uskutoční 11.1.2020 na Železnej studienke,
štvrtý diel bude 8.2.2020 v Petržalke a záverečné finále ČSOB Zimnej Série bude už tradične v Eurovea
7. marca 2020.

