INFORMÁCIE O XIII SÉRII SVETOVÉHO REBRÍČKA VEKOVÝCH SKUPÍN
ABBOTTWMM WANDA


Kvalifikácia na XIII. ročník AbbottWMM prebieha od 30.09.2019 do 11.10.2020



V tomto období môžu účastníci získať až dva kvalifikačné časy a miestenku na
majstrovstvá sveta vo vekovej skupine AbbottWMM Wanda v roku 2021.



Bank of America Chicago Marathon označí začiatok a koniec kvalifikačného cyklu
pre druhý ročník svetového rebríčka vekových skupín AbottWMM Wanda.
Majstrovstvá sveta sa uskutočnia v roku 2021, pričom ich dejisko a dátum
konania budú oznámené v roku 2020.



Účastníci kvalifikácie AbbottWMM Wanda svetového rebríčka vekových skupín
budú získavať body podľa ich veku, dosiahnutého času a pohlavia, pričom sú
vymedzené nasledovné vekové skupiny zvlášť pre mužov a ženy: 40-44, 45-49,
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+.



Rozšírenie skupiny vybraných maratónov, ktoré sú súčasťou svetového rebríčka
vekových skupín AbbottWMM Wanda, vytvára počas celého roka skutočne
globálnu platformu, čo dáva bežcom z celého sveta šancu stať sa súčasťou novej
éry maratónskych behov vo vekových kategóriách.



Ročne sa na pretekoch AbbottWMM zúčastní viac ako 125 000 bežcov vo veku
nad 40 rokov a tento systém umožňuje, aby sa ešte viac bežcov stalo súčasťou
rodiny AbbottWMM. Systém dáva bežcom šancu behať celoročne na skutočne
globálnej scéne.



Ak potrebujete viac informácií k bodovaciemu system a svetovým rebríčkom
navštívte stránku www.Abbottwmm.com

ČO JE ABBOTT WORLD MARATHON MAJORS
Abbott World Marathon Majors (AbbottWMM) je séria šiestich najväčších a
najznámejších maratónov na svete - Tokyo Marathon, B.A.A. Boston Marathon,
Virgin Money London Marathon, BMW BERLIN-MARATHON, Bank of America
Chicago Marathon a TCS New York City Marathon.

AbbottWMM je ročná séria pre elitných bežcov a elitných atlétov na invalidných
vozíkoch a taktiež oceňuje úspechy a vášeň bežných šampiónov z celého sveta. Nový
šesťhviezdičkový system AbbottWMM je on-line centrum výsledkov, ktoré oslavuje
každého bežca, ktorý absolvoval jeden až šesť pretekov v sérii a povzbudzuje bežcov
k tomu, aby „sa dotkli hviezd”.
Spoločnosť AbbottWMM tiež spustila svetové rebríčky vekových kategórií
AbbottWMM - vôbec prvý celosvetový systém hodnotenia maratónov vekových
skupín. Kvalifikácia sa začala v Berlíne v septembri 2018 zahŕňa viac ako 50 pretekov
po celom svete. Rebríček vyvrcholí prvými pretekmi majstrovstiev sveta vo vekovej
skupine AbbottWMM, ktoré sa uskutočnia na jar 2020.
Viac informácií nájdete na www.Abbottwmm.com
ČO JE ABBOTT
My v Abbott máme záväzok vám pomôcť žiť váš najlepší život prostredníctvom sily
zdravia. Počas viac ako 125 rokov prinášame na svetový trh nové výrobky a
technológie - vo výžive, diagnostike, lekárskych prístrojoch a značkových liečivách ktoré poskytujú viac možností pre viac ľudí vo všetkých fázach života. Dnes 99 000 z
nás pracuje na tom, aby ľudia vo viac ako 150 krajinách z celého sveta žili nielen
dlhšie, ale aj lepšie.
ČO JE WANDA SPORTS HOLDINGS
Wanda Sports Holdings je svetovým lídrom v športovom priemysle. Spoločnosť bola
založená s cieľom prispieť k prosperujúcemu medzinárodnému športovému
prostrediu a to v troch kľúčových oblastiach: 1) Divácky šport (podnikanie v oblasti
médií a marketingu), 2) Účastnícky šport (podnikanie v oblasti aktívneho životného
štýlu), 3) Služby ( digitálne podnikanie, výroba a služby). Spoločnosť Wanda Sports
Holding združuje medzinárodnú spoločnosť Infront Sports & Media zaoberajúcu sa
športovým marketingom, ikonickú vytrvalostnú značku IRONMAN® a spoločnosť
Wanda Sports China. Sídlo spoločnosti je v čínskom Guangzhou.

