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FILMOVOU PŘEHLÍDKU ZAVRŠIL FESTIVALOVÝ PŮLMARATON MONET+ 2018

V sobotu  2.  června  se  ve  Zlíně  uskutečnil  třet ročník  festvalovvéo  půlmaratonu,  který  byl
součást doprovodnvéo programu 58. Zlín Film Festvalu. Poprvv za tři ročníky zvítězil český běžec
Jiří  Čípa a  překonal  traťový  rekord s  výsledným časem éodina,  devět  minut  a  padesát  devět
sekund.

Vynikající  sportovní  atmosféru  vytvořilo  během sobotního  odpoledne  několik  tsícovek  běžců  a
jejich  příznivců  v centru  města  Zlína.  Na  rozdíl  od  předchozích  ročníků  k nim počasí  bylo  letos
milosrdné, během závodu se schovalo sluníčko a mírně pofukovalo. 

Hlavní závod odstartovala v 16 hodin na náměst Míru poslankyně Evropského parlamentu Martna
Dlabajová společně s prezidentem Zlín Film Festvalu Čestmírem Vančurou. Přesně 1275 závodníků
tak vyrazilo na tratě čtvrtmaratonu i půlmaratonu, společně s běžci štafet. 

Nejúspěšnějším  závodníkem  půlmaratonu  byl  brněnský  běžec  Jiří  Čípa,  který  se  zlínského
půlmaratonu zúčastnil poprvé. „Závod to byl pěkný, líbila se mi hlavně ta první část trat směrem na
Vizovice.  Ta  druhá  v továrním  areálu  byla  zase  trošku  těžší,  protože  to  bylo  mírně  do  kopce,“
hodnot trať vítěz zlínského půlmaratonu a dodává: „Líbilo se mi, že i díky flmovvmu festvalu tady
bylo hodně diváků, kteří fandili kolem trat. To bylo opravdu příjemnv. Užil jsem si to.“ 

Do cíle pak doběhlo 496 účastníků půlmaratonu (14 nedokončilo), 392 běžců čtvrtmaratonu (běžci 2
nedoběhli) a 92 štafet. Celkově tak letos pokořilo trať 1256 (v roce 2017 to bylo 1087) závodníků. 

Ve 14:00 odstartoval i festvalový rodinný běé, kterého se zúčastnilo rekordních 400 dět a rodičů.
„Zájem byl letos opravdu veliký, celková kapacita závodu byla letos do posledního startovního místa
zaplněna,“  uvádí výkonná ředitelka Zlín Film Festvalu Jarmila Záhorová a dodává:  Celkově jsme s
účast na festvalovvm půlmaratonu velmi spokojeni, rok od roku se hlásí více běžců. Máme radost
z toho, že je unikátní závod v ulicích festvalovvho Zlína pro běžce atraktvní a je příjemnou tečkou
za flmovým festvalem. Už teď se těšíme na 4. ročník.“

Absolutní výsledky 3. Festvalový půlmaraton MONET+ Zlín 2018

Půlmaraton 21 km:  
1. Čípa Jiří 01:09:59
2. Petr Jiří 01:11:20
3. Timashov Volodymyr 01:13:22

(mezi ženami nejlepší Pastorová Petra 01:24:48)

Čtvrtmaraton 10 km: 
1. Kubíček Jiří  00:37:45



2. Maděrič Jan  00:39:31
3. Červenka Jiří  00:39:54

(mezi ženami nejlepší Dvořáková Petra  00:43:43)

Kompletní výsledky htp://www.championchip.cz/akce/2016052810

Součást jedné z  přihlášených štafet  byl  i  primátor  města  Miroslav  Adámek a  svůj  běžecký  tým
sestavila  například i  Městská  policie Zlín.  Jeden z běžeckých týmů byl  výjimečný tm, že si  jeho
účastníci místo štafetového kolíku předávali holčičku se spinální muskulární atrofí na speciálním
sportovním vozíku, které společnost MONET+ předala šek na 80 tsíc korun. Do jejich charitatvního
projektu #ToDáme se na místě mohli zapojit i diváci a příznivci běžců půlmaratonu. 

Festvalový půlmaraton MONET+ Zlín oraanizuje Zlín Film Festval společně s Běhy Zlín. 

Více informací na www.zlinfest.cz 
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