ČSOB Zimná Séria na Železnej studienke historicky prekonala hranicu 900 účastníkov
Bratislava, 13. január 2020

Tretie preteky ČSOB Zimnej Série 2019/2020 sa uskutočnili v sobotu, 11. januára 2020 v obľúbenej
lesnej bežeckej lokalite Bratislavy, na Železnej studienke. Slnečné počasie, na zimné obdobie
netradične suchá trať a šťastné tváre bežcov vytvorili veľmi príjemnú novoročnú atmosféru.
Spoločnosť Atrios, partner detských behov si navyše pripravil pre všetkých bežcov malé prekvapenie.
Každý, kto dobehol do cieľa, si mohol pochutiť na parádnej kapustnici.
„Minulý rok bolo počasie na Železnej studienke pravé zimné, tesne pred akciou nám nasnežilo a ráno
sme doslova „bojovali“ s povrchom trate. Tento rok sme sa mohli tešiť zo slnečnej „jarnej“ soboty.
Mnohí z bežcov si po sviatkoch užívali svoje premiérové súťažné preteky v roku 2020. Veľmi nás teší,
že sme po prvýkrát za 8 rokov konania zimnej série prekonali hranicu 900 účastníkov, čo svedčí
o narastajúcej popularite ČSOB Zimnej Série. S pozitívnymi reakciami sa stretlo aj rozdelenie štartu na
3 štartové zóny, vďaka čomu bol štart oboch behov veľmi plynulý, takže za nás sobotu hodnotíme ako
veľmi vydarený štart do našej bežeckej sezóny 2020“, informoval o podmienkach a priebehu
sobotného behu riaditeľ podujatia Erik Baláž.
Preteky si pochvaľovala aj Zuzana Durcová, víťazka behu na 10 km, ktorá obhájila svoje prvenstvo zo
zimných pretekov z Dúbravky: „Na Železnej studienke sa mi bežalo výborne. Čas 36:48 na 10 km som
nečakala, keďže som bežala z plného tréningu bez akéhokoľvek ladenia. Trať bola super, 5 km jemný
kopec, potom otočka, naspäť 5 km zbeh. Aj počasie vyšlo krásne - oproti tomu aké bolo na 2. kole
Zimnej Série. Som spokojná a opäť raz musím pochváliť aj organizáciu pretekov“.
Z celkovo registrovaných 907 bežcov sa na štart nakoniec postavilo 113 detí, 289 bežcov na 5km trať
a 383 bežcov na 10km trať. Zaujímavosťou je, že preteky absolvovali bežci zo šiestich krajín.

10 km
Muži (absolútne poradie): 1. JURAN Martin (Run for fun) 34:06 2. MIHALOV Adam (Prešov) 34:17
3. ŽIGO Martin (behame.sk) 36:00
Ženy (absolútne poradie):
1. DURCOVÁ Zuzana (BMSC) 36:48 2. BORHYOVÁ Jeanette
(#kovalcuk_team) 40:42 3. ZAJÍČKOVÁ Soňa (SHEruns) 41:56
Kompletné výsledky 10 km
5 km
Muži (absolútne poradie): 1. POLÁK Juraj (3NT) 16:35 2. MEDVECZKY Matej (3NT) 16:42 3. ROZIAK
Ján (3NT) 16:42
Ženy (absolútne poradie): 1. JANEČKOVÁ Lucia (BMSC BRATISLAVA) 17:35 2. JESENSKÁ Kristína
(3NT) 17:48 3. PUKALOVIČOVÁ Petra (SHEruns) 17:57
Kompletné výsledky 5 km
V sobotu, 8. februára 2020 sa koná v poradí už štvrtá časť zimných pretekov v Petržalke. Online
registrácia prebieha na bratislavamarathon.com. Následne po Petržalke sa uskutoční záverečné
finále ČSOB Zimnej Série už tradične v Eurovea 07.marca 2020.

