Rècord femení de Helen Bekele a la Zurich Marató de
Barcelona i triomf masculí per Kipkemoi Chesum
Per segon any consecutiu la Zurich Marató de Barcelona ha superat la xifra dels 20.000
inscrits, en una jornada de festa ciutadana i d’atletisme
Barcelona. 12-03-2017. L’etíop Helen Bekele ha assolit aquest matí el rècord femení de la
Zurich Marató de Barcelona amb un espectacular temps de 2:25:04, mentre que en categoria
masculina, el kenyà Jonah Kipkemoi Chesum ha protagonitzat un triomf inesperat amb una
gran marca de 2:08:57, sorprenent als principals favorits. Amb 20.127 inscrits, la marató
barcelonina es consolida com una de les grans d’Europa.
La festa de la Zurich Marató de Barcelona ha estat completa amb un nou rècord de la prova, el
que ha aconseguit Helen Bekele. Ha estat un dia ideal per aconseguir bones marques, i l’etíop
s’ha erigit com a protagonista i ha deixat empremta a la prova en la seva 39ª edició.
“Ha estat una cursa perfecte per mi, no només he aconseguit el rècord de la prova, sinó que
també he fet la meva millor marca personal. Estic molt i molt contenta de la meva actuació
aquí a Barcelona”, ha manifestat Bekele als mitjans.
En categoria absoluta, Kipkemoi Chesum ha fet saltar la sorpresa. El kenyà ha iniciat la cursa
teòricament com a llebre, però a mesura que han passat els quilòmetres ha vist com avui es
presentava l’oportunitat de la seva vida. Amb una discapacitat a la mà dreta – va participar als
Jocs Paralímpics de Londres 2012- ha canviat d’estratègia a partir del km 35 i ha estat el més
fort i ràpid de tots els aspirants, aconseguint el sisè millor registre de la història de la prova.
“Estic molt feliç per guanyar aquí a Barcelona en la primera marató de la meva vida. No m’ho
esperava per res del món, jo venia com a llebre i no tenia previst acabar, però al quilòmetre 35
he vist que anava sense rivals i m’he vist amb forces”, ha comentat l’inesperat guanyador de la
jornada.
Els participants han pogut gaudir un any més d’un circuit que destaca per la seva rapidesa i per
mostrar els atractius i els monuments de Barcelona. El Camp Nou , la Pedrera, la Sagrada
Família, el Fòrum, l’Arc de Triomf o el Monument a Colom han estat alguns dels escenaris per
on han passat els corredors i corredores, amb gran presència de públic en tot moment.

L’organització tenia esperances en l’elit per tal de fer un magnífic registre -el rècord es resisteix
des de 2010, de Jackson Kotut (2:07:30)-, i el gran favorit era l’ etíop Sisay Jisa Mekonnen, però
finalment han estat els kenyans els que han copat les set primeres posicions.
El pas per la mitja marató ha estat molt ràpid, per sota del rècord de la prova, amb un temps
de 01:02:48 , liderat per Mekonnen, però a partir del quilòmetre 30 li han fallat les forces.
Finalment els kenyans Jonah Kipkemoi Chesum, Jacub Cheshari Kirui i Justus Kiprotich han
estat els tres primers classificats.
En dones els temps també eren molt ràpids al pas de la mitja. La bona climatologia s’ha
demostrat ideal per volar en el circuit barceloní i les etíops Melesch Tsegaye (2:26:44) i Robi
Abearash Fayesa (2:27:04) han acompanyat al podi a Helen Bekele.
Ha estat una Zurich Marató de Barcelona inoblidable, i d’especial record olímpic 25 anys
després dels Jocs de Barcelona ’92. L’organització va convidar als sis medallistes olímpics de la
prova a viure un cap de setmana molt emotiu i recordar la seva fita. Ahir van participar a la
Breakfast Run, que rememora els 4 darrers quilòmetres de la marató olímpica.
El coreà Young Cho Hwang (or olímpic), el japonès Koichi Morishita (plata) i l’alemany Stephen
Freigang (bronze), així com Valentina Yegorova, la japonesa Yuko Arimori i la novazelandesa
Lorraineaine Moller han rebut homenatges durant tot el cap de setmana i han protagonitzat la
foto de la sortida d’avui. Fins i tot l’alemany Freigang ha tornat a córrer la marató sencera 25
anys després.
L’Exposports, amb 62.000 visitants, va ser el centre neuràlgic del running aquests darrers dos
dies. Un cap de setmana d’esport i atletisme amb la Zurich Marató de Barcelona com a
protagonista, amb més de 20.000 participants que han pogut complir el seu somni de córrer
per Barcelona.

Classificació Categoria Masculina:
1.
2.
3.
4.
5.

Jonah Kipkemoi Chesum
Jacob Cheshari Kirui
Justus Kiprotich
Kiplagat Peter Kiptoo
Kemboi Matew

2:08:56
2:09:24
2:11:38
2:12:10
2:14:24

KEN
KEN
KEN
KEN
KEN

Classificació Femenina:
1. Helen Bekele
2:25:04 ETH
2. Melesch Tsegaye
2:26:44 ETH
3. Robi Aberash Fayesa 2:27:04 ETH
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