TLAČOVÁ SPRÁVA
16. jún 2020, v Bratislave
ČSOB Letná Séria 2020 je odštartovaná
K veľmi obľúbenému päťdielnemu bežeckému podujatiu ČSOB Zimná Séria pribudla mladšia sestra
ČSOB Letná Séria, ktorá sa skladá z troch kombinovaných bežeckých podujatí. V mesiacoch jún, júl,
august si tak bežci môžu konečne po dlhej pauze porovnať svoju natrénovanú kondíciu s ostatnými
bežcami. Tým, že ČSOB Letná Séria je kombináciou virtuálnych aj klasických behov, môže sa do nej
zapojiť naozaj každý, a to z celého sveta. Bežci majú možnosť absolvovať 5 alebo 10 km, a tiež deti si
môžu odbehnúť 500 alebo 1000 m.
Cez víkend 13. - 14. júna sa konal 1. diel ČSOB Letnej Série v podobe virtuálnych pretekov. V sobotu
a nedeľu sa zapojilo až 805 bežcov, z toho bolo 402 prihlásených na 10 km, 306 na 5 km a 97 detí.
Júnové preteky tiež absolvovalo aj 40 cudzincov a to zo 16 krajín. Najvyšší počet bežcov bol zastúpený
v Bratislavskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Behu chtivých žien bolo 443 a mužov 362.
„Úprimne sa veľmi tešíme z toľkého množstva prihlásených bežcov. Dali sme si záležať na tom, aby
sme bežcov opäť dokázali namotivovať, po tak dlhom náročnom období, aby mali zase chuť pretekať
a nabehané kilometre, kde otestovať. Preto sme sa rozhodli, že odmenou bude krásna slovenská
medaila, ktorú môže získať každý bežec, ktorý sa zapojí do všetkých troch podujatí,“ hovorí riaditeľ
ČSOB Letnej Série Erik Baláž.
Výsledky 1. dielu ČSOB Letná Séria 2020
Muži 5 km
1. POLÁK Juraj (3NT Bratislava) SVK 0:16:41 2. KOVALČÍK Matúš (BMSC) SVK 0:17:13 3. FLAJŽÍK Peter
(SCHAEFFLER SKALICA) SVK 0:18:29
Ženy 5 km
1. PUKALOVIČOVÁ Petra (SHEruns) SVK 0:18:50 2. ŠIMUNKOVÁ Jana (She runs) SVK 0:20:24 3.
ADAMEČKOVÁ Mária (DANUBE RUNNERS) Sheruns SVK 0:20:30
Muži 10 km
1. VOVK Oleksandr UKR 0:40:12 2. KURUC Frantisek (#T_A1) SVK 0:40:52 3. GÖRNER Tomáš (DANUBE
RUNNERS) SVK 0:40:53
Ženy 10 km
1. DURCOVÁ Zuzana (BMSC) SVK 0:38:54 2. BREZOVSKA Barbora (BMSC) SVK 0:39:31 3. BORHYOVÁ
Jeanette (kovalcuk_team) SVK 0:49:17

Kompletné výsledky tu: www.bratislavamarathon.com
„Bežci nám píšu, posielajú fotky, doslova si užívajú preteky, aj keď zatiaľ len vo virtuálnej podobe.
Tešíme sa však, že už nasledovný 2. diel v júli chystáme kombinované bežecké preteky. Bežci sa tak
môžu zapojiť do virtuálnych ale aj klasických pretekov. Naposledy sme sa s mnohými videli v marci na
poslednej piatej časti ČSOB Zimná Séria 2019/2020. A nasledujúci mesiac sa môžeme s viacerými
vidieť konečne opäť naživo. V Bratislava Marathon Teame sa na nadchádzajúce podujatia veľmi
tešíme, naozaj nám už všetkým chýbali,“ približuje situáciu Erik Baláž.
Druhý diel ČSOB Letná Séria je už kombinovaný - to znamená, že sa bežci môžu prihlásiť buď na
virtuálne alebo klasické preteky.
VIRTUÁLNE preteky budú prebiehať 11. - 12. júla, zapojiť sa môže každý, z celého sveta.
REGISTRÁCIA cez Sportsoft timing tu: ▶ www.bratislavamarathon.com◀
KLASICKÉ preteky sa budú konať 11. júla v Bratislave na Dostihovej dráhe v Petržalke
REGISTRÁCIA cez predpredaj tu: ▶ www.bratislavamarathon.com◀
Opäť sa pobeží 5 km a 10 km vzdialenosť a detičky čaká 500 m a 1000 m. Posledný 3. diel ČSOB Letná
Séria je naplánovaný v auguste a bude prebiehať tiež virtuálne aj klasicky.

