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CENTRUM BRNA ZAŽILO 6. ROČNÍK BĚHU NA PODPATCÍCH!

Ve středu 15. května 2013 v odpoledních hodinách zažilo brněnské náměstí Svobody už

šestý  ročník  tradičního  souboje  žen  a  dívek  v běhu na podpatcích.  Vítězkou na  100

metrové trase se stala Michaela Tuháčková z Brna, která se akce zúčastnila již po šesté,

ale letos poprvé ji účast přinesla vítězství.

Ženy vytvořily na náměstí Svobody napínavou a zábavnou atmosféru, kdy bojovaly za účasti velkého

publika o dovolenou, dárkové šeky na nákupy do Pasáže Rozkvět a další výhry v celkové hodnotě 50

tisíc Korun. Příznivé počasí přispělo k tomu, že závod v letošním roce snad poprvé proběhl bez pádů a

úrazů. 

Vítězka Michaela Tuháčková závodila na podpatku vysokém 6,0 centimetrů  a čas 13,19 sekund jí

přinesl první místo. Na druhém místě skončila závodnice Sára Nezdařilová z Kovalovic s časem 15,66

sekund a jako třetí skončila Alice Zachariášová z Brna na úctyhodném osmicentimetrovém podpatku.

Program Běhu na podpatcích byl zahájen v 15.00 hodin a měl několik vedlejších disciplin. Divácky

atraktivní byl závod, který získal jako vedlejší disciplína v programu Běhu na podpatcích za poslední

čtyři  roky  své  pevné  místo  –  Gumáky  Fun  Race.  Jde  o  divácky  atraktivní  závod mužů  v obřích

gumácích, kteří mají 100 metrovou trasu zdolat za co nejrychlejší čas. Vítězem letošního ročníku se

stal jednadvacetiletý Marco Garbossa z Brna.

Běh na podpatcích přinesl do centra Brna napětí a zábavu i pro diváky. Byly zde nachystané aktivity

pro děti, diváci se účastnili zábavných soutěží o šeky na nákupy v Pasáži Rozkvět.

Běh na podpatcích je dnes již tradiční jarní událost v centru Brna. V tomto závodu má správná běžecká

obuv zvláštní parametry – šíře podpatku nesmí být větší než 49 milimetrů a výška musí být minimálně

60 milimetrů. Pak už stačí pouze, aby byla na nohách závodnice, která má 18 a více let, zaregistruje se

a může běžet s cílem být nejrychlejší!

Smyslem akce Běh na podpatcích je upozornit na centrum Brna jako na místo života a zábavy, přinést

život zpět do centra města. 

Pořadatel akce: Obchodní pasáž Rozkvět, produkce: MARKS marketing.

Více informací a fotogalerie soutěže na www.behnapodpatcich.cz

KONTAKT PRO MÉDIA: Mgr. Lenka Tardonová, tardonova@marksmarketing.cz, tel. 776 207 777


