TLAČOVÁ SPRÁVA

11. február 2020, Bratislava
Krásne slnečné počasie prilákalo do Petržalky rekordný počet bežcov
Druhá februárová sobota v Petržalke pri Draždiaku sa niesla v znamení športu. 8. februára sa tu
konala v poradí už 4. časť ČSOB Zimnej Série 2019/2020, ktorá mala za úlohu opäť preveriť
natrénované kilometre a získanú kondíciu bežcov, nakoľko 15. jubilejný ročník ČSOB Bratislava
Marathon 2020 sa už blíži.
K spokojnosti účastníkov aj organizátorov prispelo nádherné slnečné počasie. Popri trati bolo
množstvo Petržalčanov, ktorí prišli povzbudiť svojich priateľov a užívali si atmosféru v zázemí pri
Chorvátskom ramene.
„Sobotňajšie preteky hodnotím na výbornú. Prostredie bolo naozaj fantastické, atmosféra skvelá,
počasie bolo „jarné“ pre bežcov úplne ideálne. Musím vyzdvihnúť areál, kde sme mali zázemie a kde
bežci štartovali a dobiehali do cieľa. Mali sme k dispozícii veľký priestor, kde sa mohli bežci rozcvičiť,
navštíviť úschovňu či registráciu, ponúknuť sa teplým čajom či odfotiť sa pred foto stenou. Pre deti si
spoločnosť Atrios opäť pripravila tvorivé dielničky. Bežci si pochvaľovali rôznorodú trať, ktorú sme
oproti minulému roku trošku pomenili, čo veríme, že pridalo na jej zaujímavosti. Bežalo sa popri
Chorvátskom ramene, po hrádzi, cez les a dokonca krátky úsek sa bežal aj okolo jazera Draždiak,“
informoval o podmienkach a priebehu sobotného behu riaditeľ podujatia Erik Baláž.
Na petržalskú časť ČSOB Zimnej Série sa prihlásilo rekordných 922 bežcov, z nich sa nakoniec
postavilo na štart 362 na 10 km trať, 294 na 5 km trať a 110 detí.
„Tešíme sa z narastajúcej účasti bežcov, každou jednou sériou pribúda viac a viac pretekárov a
atakujeme už 1000 registrovaných účastníkov, o čom sa nám na začiatku ani nesnívalo. Je to
vynikajúce a veríme, že túto hranicu zdoláme už teraz na najbližšej finálnej 5. časti ČSOB Zimnej Sérii
v Eurovea,“ neskrýval spokojnosť riaditeľ podujatia Erik Baláž.
10 km
Muži (absolútne poradie): 1. MICHALEC Tomáš (AŠK Fénix Bratislava) 33:49 2. MIHALOV Adam
(Prešov) 34:29 3. LENČÉŠ Marek (BAVARIS RUNNERS) 35:25
Ženy (absolútne poradie): 1. BORHYOVÁ Jeanette (#kovalcuk_team) 39:37 2. ZÁŠKVAROVÁ Ivana
(Bratislava runners) 41:04 3. ZAJÍČKOVÁ Soňa (SHEruns) 41:14
Kompletné výsledky 10 km

5 km
Muži (absolútne poradie): 1. WAHLANDT Simon (Tri2Fly) 16:46 2. SOPKO Ján (Ak Krupina) 17:10 3.
POLÁK Juraj (3NT) 17:33
Ženy (absolútne poradie): 1. PUKALOVIČOVÁ Petra (SHEruns) 19:43 2. PORUBSKÁ Lenka 20:26 3.
SIVOKOVÁ Katarína (3NT) 20:34
Kompletné výsledky 5 km
Záverečné finále ČSOB Zimnej Série 2019/2020 bude už tradične v Eurovea 07.marca 2020. Online
registrácia prebieha na bratislavamarathon.com.
Po ukončení všetkých zimných sérií sa uskutoční sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných
časov za všetkých päť behov. Celkové výsledky budú vyhlásené a víťazi odmenení v sobotu,
04.04.2020 na 15. jubilejnom ročníku ČSOB Bratislava Marathon 2020.

