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BĚŽCI SE MOHOU REGISTROVAT NA FESTIVALOVÝ PŮLMARATON 2017
Zlín – Festivalový půlmaraton Zlín 2017 bude opět součástí doprovodného programu Zlín
Film Festivalu. Druhý ročník unikátního běžeckého závodu ulicemi Zlína, který připravují
organizátoři festivalu společně s Běhy Zlín, se uskuteční 3. června. Zájemci se mohou
registrovat již nyní. Od pátku této možnosti využilo už 71 běžců.
Stejně jako v roce 2016 odstartuje jedinečný běh v atmosféře festivalového Zlína v 16:00
hodin na náměstí Míru. „Novinkou je termín konání, který je tentokrát o týden později, a Zlín
Film Festival tak vlastně i díky půlmaratonu bude o den delší,“ uvádí hlavní produkční
festivalu Aleš Zábojník.
Registrovat se na běh je možné již nyní prostřednictvím www.zlinskypulmaraton.cz, kde jsou
také uvedeny podrobné informace o závodu i cenách startovného. „Běžci mohou až do 28. 2.
2017 využít zvýhodněného startovného pro všechny trasy,“ upozorňuje Aleš Zábojník a
dodává: „V ceně je opět celá řada atraktivních benefitů pro závodníky jako například
batůžek, kvalitní funkční tričko, vstup na večerní koncert v Open Air Zóně festivalu, pamětní
medaile, pitný režim na trati nebo občerstvení po závodě.“
Trasa půlmaratonu bude totožná jako v prvním ročníku. Poběží se z centrálního zlínského
náměstí přes Benešovo nábřeží, Podvesnou na Čepkov, Rybníky přes bývalý Baťovský areál
zpět na náměstí Míru. „Kromě klasického půlmaratonu pro jednotlivce nebo čtyřčlenné
štafety, bude k dispozici i zkrácený desetikilometrový úsek pro běžce čtvrtmaratonu,“ uvádí
Bohuslav Komín za organizaci Běhy Zlín a doplňuje: „Součástí akce je opět i rodinný běh na
1400m, který odstartuje ve 14:00 hodin a mohou se jej zúčastnit dospělí s dětmi i junioři.“
Prvního ročníku Festivalového půlmaratonu Zlín 2016 se zúčastnilo v součtu 1066 běžců.
Vítězem hlavního závodu se stal ukrajinský běžec Pavlo Veretskyi, který doběhl do cíle
s výsledným časem hodina a deset minut. Na trati se objevila i řada známých osobností,
například hokejisté PSG Zlín, držitel nejlepšího maratonského času ve Zlínském kraji Vlastimil
Bukovjan nebo triatlet Petr Vabroušek
Více na www.zlinskypulmaraton.cz
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