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Lord Sebastian Coe oznámil v Praze konání
letošního Global Running Day
Rozpohybovat lidi na celém světě, takový cíl má událost nazvaná Global Running Day. Její letošní ročník,
který se na celé planetě uskuteční ve středu 6. června, v Praze oznámil prezident Mezinárodní asociace
atletických federací IAAF Lord Sebastian Coe., který v Praze také odstartoval 24. ročnik Volkswagen Maraton
Praha.
RunCzech se připojuje k desítkám a stovkám organizací po celém světě, aby podpořil událost nazvanou Global
Running Day. Ten se letos koná ve středu 6. června a za cíl si klade rozpohybovat lidi po celém světě. „Běh je
nejpopulárnější sport na světě, stačí nazout boty a můžete vyrazit. I proto se snažíme popularitu běhu šířit dál,“
představil Sebastian Coe projekt Global Running Day.
Organizátoři Global Running Day letos budou spolu s davy běžců celého světa soutěžit se světlem. „Chceme
předběhnout slunce, to je náš cíl. Začínáme na východě v Aucklandu, končíme na západě ve Vancouveru. Ve 24
městech po celém světě tak běžci vystartují vždy v pět hodin místního času a naplno si užijí radost z pohybu,“
vysvětlil Coe.
A jak se do Global Running Day mohou zapojit lidé v České republice? „Jednoduše. Stačí kdykoliv během středy
6. června nazout běžecké boty a užít si svoji oblíbenou běžeckou cestu. Pokud k sobě přiberete další běžecké
parťáky (a třeba i ty, co obyčejně neběhají), oslavíte Global Running Day nejlepším možným způsobem,“
vysvětluje prezident RunCzech a předseda komise silničních běhů IAAF Carlo Capalbo.
Více informací o celém projektu najdete na www.run24-1.org/events/.
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Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou
a s uvedením zdroje: RunCzech.
Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml

