TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 14. november 2018
ČSOB Bratislava Marathon sa v roku 2019 uskutoční už po štrnásty krát v tradičnom termíne, prvý aprílový
víkend (06.04.-07.04.2019). Registrácia na jednotlivé disciplíny podujatia je už mesiac spustená, a aj keď do
štartu podujatia ešte ostáva skoro 5 mesiacov, prvé športové aktivity, ktoré si organizátori pripravili pre
bežcov, začali už minulý týždeň a do maratónskeho víkendu už budú len pribúdať.
Nielen samotný bežecký víkend, ale aj príprava a cesta k nemu je to, čo bežcov na podujatí už niekoľko rokov
láka. Celá príprava sa bude niesť v duchu viacerých zmien a noviniek, ktoré organizátori avizujú už dnes.
Už druhého novembra začali pravidelné halové tréningy, kde počas celej zimnej sezóny skoro 200 bežcov
pravidelne trénuje pod vedením trénerov z Bratislava Marathon Team v zložení Romana Komárňanská,
Matúš Kovalčík, Tomáš Willwéber a Dag Bělák. Vo štvrtok, ôsmeho novembra, sa začali pripravovať na ČSOB
Bratislava Marathon všetky behuchtivé dievčatá pod vedením kolektívu SHEruns a trénerov Tomáša Kubeka
a Ondreja Kuba.
„Príprava a edukácia bežcov je pre nás veľmi dôležitá a, ako ukazuje progres celej bežeckej komunity, začína
byť aj veľmi potrebná. Pre nás, ako organizátora veľkých bežeckých podujatí, je to takisto významný posun
a pomyselný krok vpred v našej komunikácii a starostlivosti o bežcov. Naším cieľom je neustále napredovať,
a preto sme počas celej zimnej sezóny naplánovali ucelenú prípravu s rôznymi formami tréningov
kombinovaných s obľúbenými pretekmi ČSOB Zimná Séria (5/10km). Pripravujeme aj niekoľko bežeckých
workshopov a seminárov, pričom na každom z tréningov je časť venovaná aj priamo vzdelávaniu bežcov.
Privítame ozaj každého, či už na organizovaných tréningoch počas týždňa alebo aj na spoločných nedeľných
vytrvalostných tréningoch, ktoré začínajú pravidelne tiež už tento víkend. Všetko čo je potrebné vedieť nájdete
na našom FB evente - Priprav sa na 14. ČSOB Bratislava Marathon “, informoval riaditeľ podujatia Jozef
Pukalovič.
Svoje natrénované kilometre a získanú kondíciu si bežci budú môcť otestovať v rámci zimných bežeckých
pretekov ČSOB Zimná Séria 2018/2019. Túto zimu pôjde o štyri behy. K trom minuloročným lokalitám
pribudnú ešte v decembri preteky v Dúbravke.
08.12.2018 – Dúbravka - NOVINKA!
Rozbehanie Dúbravky je prvou zimnou výzvou organizátorov. Za aktívnej podpory Mestskej časti Dúbravka
a v spolupráci s dúbravskou Komisiou športu, odštartuje druhý decembrový víkend pri Rock Café Bratislava
(pri areáli Rosnička) prvý diel z ČSOB Zimnej Série 2018/2019. Päť kilometrový zaujímavý okruh, kombinujúci
beh cez park s prebehom pod lesom, pobežia v okolí štartu a cieľa „desiatkári“ dvakrát, čo robí tieto preteky
divácky veľmi atraktívnymi.

12.01.2019 – Železná Studienka
Železná Studienka, ako obľúbená „lesná“ bežecká lokalita bratislavských bežcov, bude druhou zastávkou
ČSOB Zimnej Série. Pripravená je zaujímavá trať so štartom a cieľom v amfiteátri.
09.02.2019 – Petržalka
Vo februári sa na všetkých bežcov organizátori tešia už po druhýkrát v Petržalke. Bežať sa bude popri
Chorvátskom ramene, po Petržalskej hrádzi, cez lesík medzi Malým a Veľkým Draždiakom, pričom štart aj cieľ
bude pred klinikou Medissimo pri Draždiaku.
09.03.2019 – Eurovea
Posledné preteky ČSOB Zimnej Série sa už právom prezývajú „El Clasico“, nakoľko sa v marci už tradične
uskutočnia na nábreží pri Eurovea.
Organizátori myslia aj na deti, tie štartujú na troch tratiach s dĺžkami 300 m / 600 m / 800 m podľa vekovej
kategórie. Dospelých čakajú päť a desať kilometrové trasy. Pri každom z pretekov je očakávaný počet 8001000 bežcov.
Medailu získa každý účastník v detskej aj dospelej kategórii, ktorý absolvuje všetky štyri preteky, bez ohľadu
na vzdialenosť. Medaile sa budú dávať na záverečných pretekoch v Eurovea pri dobehu do cieľa.
Registrácia prebieha online prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.com.
Pri skorej registrácii platia výhodnejšie ceny štartovného a pri prihlásení sa na všetky štyri preteky dospelý
ako aj detský účastník zaplatí špeciálnu zvýhodnenú sumu.
Po ukončení všetkých zimných sérií sa uskutoční sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov za
všetky štyri behy. Budú vytvorené samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí
štartovali na všetkých štyroch behoch (v jednej disciplíne) a tak budú vyhodnotení. Po skončení druhých a
tretích pretekov sa vytvoria aj priebežné výsledky na 5km a 10km. Celkové výsledky budú vyhlásené a víťazi
odmenení v sobotu, 06.04.2019 na ČSOB Bratislava Marathon 2019.

