TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 10. marec 2020

PIATE ZIMNÉ PRETEKY V EUROVEA UKONČILI ÚSPEŠNÚ ČSOB ZIMNÚ SÉRIU 2019/2020
V sobotu 7. marca sa konala záverečná časť ČSOB Zimnej Série 2019/2020 v Eurovea. Ako sa na
správne finále patrí, nechýbala bežcom bojovnosť, nasadenie a odhodlanosť zvíťaziť.
„Eurovea je pre nás tradične poslednou zastávkou zo zimných pretekov a zároveň je to aj finále ČSOB
Zimnej Série 2019/2020, ktoré máme úspešne za sebou. Ide o veľmi obľúbenú lokalitu, nábrežie a
mosty sú srdcovkou nejedného Bratislavčana, ale radi ich behajú aj ľudia mimo Bratislavy. V sobotu
nám vyšlo počasie, bežci boli správne naladení, motivovaní podať, čo najlepšie výkony, nakoľko sa
súťažilo aj o celkových víťazov celej Zimnej Série. V cieľovej rovinke to bolo cítiť, viacerí ju
prešprintovali a zabojovali o najlepšie časy. Bežci si pochvaľovali trať, aj keď možno viacerí zápasili
s miernym vetrom, no nenechali sa vykoľajiť a bojovali ďalej. Veríme, že pre mnohých bežcov boli
práve zimné preteky dobrými a kvalitnými tréningami pred hlavnou bežeckou sezónou,“ informoval o
podmienkach a priebehu sobotného behu riaditeľ podujatia Erik Baláž.
Víťazstvo na 10 km si vybojoval MIHALOV Adam (Prešov) s časom 34:46, druhé miesto obsadil
LENČÉŠ Marek (BAVARIS RUNNERS) s časom 36:15 a tretí skončil ŽIGO Martin (BEHAME.sk) s časom
36:26. Prvenstvo medzi ženami získala URMINSKÁ Daniela (Club Trail Pirata Jerez) 42:53, druhá
dobehla PODKAMENSKÁ Mária 43:12 a tretie miesto tentokrát vybehala SASVÁRIOVÁ Michaela
(Pohodová streda) 43:44.
V behu na 5 km skončili bežci v nasledujúcom poradí: víťazom sa stal SMETANA Marek (3NT
Bratislava) 16:45, druhý dobehol POLÁK Juraj (3NT Bratislava) 16:53 a tretí skončil VICEN Matúš (3NT
Bratislava) 17:05. V kategórii žien zvíťazila JESENSKÁ Kristína (3NT Bratislava) s časom 19:07, na
druhom mieste skončila PUKALOVIČOVÁ Petra (SHEruns) 20:05 a tretia bola BEKE Ema (Prestigio
Realiz Team) s časom 20:55.
„V sobotu sme ukončili sériu zimných pretekov, ktorú považujeme za jednu z najúspešnejších, čo sme
doteraz mali. Na každej jednej časti sa zúčastňovalo viac a viac bežcov. Rozbehali sme dá sa povedať
celú Bratislavu, v tomto ročníku aj novú mestskú časť - Vrakuňa. Bežci dostávali v štartovacích
obálkach magnetky – z každej mestskej časti, takže po sobote sa im z magnetiek vytvorila mapka
Bratislavy, ktorá slúži bežcom na pamiatku, aby si mohli túto skvelú zimnú prípravu pripomínať.
Ďakujeme všetkým zúčastneným bežcom, aj návštevníkom, že nám pomohli vytvoriť vždy perfektnú
atmosféru a tešíme sa na vás o rok na už 10. ročníku zimných pretekov,“ neskrýval spokojnosť riaditeľ
podujatia Erik Baláž.

Celkové poradie po všetkých piatich pretekoch ČSOB Zimnej Série 2019/2020
10 km MUŽI
1. MIHALOV Adam (Prešov) 02:54:19
2. LENČÉŠ Marek (BAVARIS RUNNERS) 03:00:28
3. ORAWETZ Richard 03:13:19
10 km ŽENY
1. PODKAMENSKÁ Mária 03:35:58
2. BIELČIKOVÁ Jana 03:42:00
3. DOLEŽALOVÁ Anežka (Kovalcuk_team) 03:46:58
5 km MUŽI
1. MEDVECZKY Matej (3NT Bratislava) 01:27:24
2. VICEN Matúš 2001 (3NT Bratislava) 01:27:29
3. ADAMEC Jakub 01:32:21
5 km ŽENY
1. PUKALOVIČOVÁ Petra (SHEruns) 01:36:27
2. BEKE Ema 01:42:25
3. BRYCHTOVÁ Nikola (AA Runners Bratislava) 01:49:09
Všetkým víťazom gratulujeme!
Výsledky nájdete na: https://bratislavamarathon.com/web/csob-zimna-seria/vysledky/

