TLAČOVÁ SPRÁVA
12. december 2018, Bratislava
8. ročník zimných bežeckých pretekov s názvom ČSOB Zimná Séria sa rozšíril o novú bratislavskú
lokalitu, Dúbravku. Tá v sobotu, 8. decembra 2018, svoju premiéru zvládla na výbornú. „Rozšíriť
zimné preteky o nové miesto, ktoré by bežcov presvedčilo, že behať sa v Bratislave dá nielen na
Železnej studienke alebo cez mosty, bolo pre nás výzvou. Po oslovení a nevídanej zanietenosti
Mestskej časti Dúbravka bolo rozhodnuté. Dôležité pre nás taktiež bolo, aby sa prvé preteky
uskutočnili ešte v decembri, aby sme bežcov motivovali k príprave na jarný 14. ČSOB Bratislava
Marathon 2019 aj v zimných mesiacoch“, vysvetlil dôvody navýšenia počtu zimných behov riaditeľ
podujatia Jozef Pukalovič.
Sobota čerešničke Bratislavy, Dúbravke, vyšla aj z pohľadu poveternostných podmienok. Bežalo sa za
ideálnych 7 stupňov po čiastočne zvlnenom teréne. Účastníkov prekvapil a potrápil mierny kopec za
Iuventou, ktorý si získal určite hneď v premiére rešpekt a všetci účastníci si ho zapamätali.
Na štart sa nakoniec postavilo 68 detí, 291 bežcov na 5km trať a 385 bežcov na 10km trať.
10 km
Muži (absolútne poradie): 1. Marek Hladík (Bratislava marathon sport club) 33:43 min, 2. Martin
Žigo (behame.sk) 37:40, 3. Louis Suggett 38:04
Ženy (absolútne poradie): 1. Lucia Fabianová (adidas Runners Bratislava) 43:02, 2. Michaela
Sasváriová (Lekáreň Retro) 44:16, 3. Renáta Mrázová (AK Veterán) 45:03
Kompletné výsledky 10 km
5 km
Muži (absolútne poradie): 1. Leo Lendvorský (adidas Runners Bratislava) 16:31, 2. Taras Ivanjuta
(restartnisa.sk) 17:09, 3. Juraj Polák (3NT) 17:24
Ženy (absolútne poradie): 1. Romana Komarňanská (Bratislava marathon sport club) 19:15, 2. Ivana
Záškvarová (adidas Runners Bratislava) 19:59, 3. Mária Danečková (restartnisa.sk) 20:23
Kompletné výsledky 5 km
V novom roku 2019 pokračuje ČSOB Zimná Séria hneď 12. januára v obľúbenej lesnej lokalite
Bratislavčanov - Železnej studienke. Online registrácia prebieha na bratislavamarathon.com. Tretí diel
zimných pretekov sa uskutoční 9. februára 2019 v Petržalke a záverečné finále ČSOB Zimnej Série
bude už tradične v Eurovea 9. marca 2019.

