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Hildesheim, 8. duben 2018: HAJ Hannover Marathon

Zářící vítěz za jasného slunečném dne  a top-umístění pro KSM Castings Group při HAJ ma-
ratonu v Hannoveru 2018!

Hannover, 08. duben 2018: 23 běžkyň a bežců šlo za KSM na start HAJ-maratonu 2018 v Hannoveru a umístili 
se mezi více jak 20.000 účastníky také letos na předních místech.

Mezi nimi se záluskem na přední umístění Vít Pavlišta – extrémně rychlý běžec z Čech v olympijské přípravě. 
Naděje se naplnily: Pavlišta proletěl distanci 10km v čase 00:31:20 a v cíli byl jako první. Jeho kolegyně Mi-
chaela Omová se též probojovala na stupínky vítězů a s časem 00:38:42 obsadila 3. místo v hodnocení mezi 
ženami.

Ale také naši další specialisté na 10km se dokázali dobře umístit a částečně dokonce mezi Top 100: Jan 
Schulhof (6. místo, 00:33:48), Jindřich Sršeň (83. místo, 00:42:42), Jonas Franzki ( 93. místo, 00:43:16), 
Stefan Tyman (362. místo, 00:51:06), Sadik Senkul (657. místo, 00:55:27), Ulf Rohé (746. místo, 00:56:33), 
Sebastian Kohla (1043. místo, 00:59:38), Michael Spreinat (1172. místo, 01:01:28), Alexej Romaschow (1278. 
místo, 01:02:32) a Alexander Schneider (1902. místo, 01:13:38). Naše dvě dámy, Romy Schneevoigt ( 410. 
místo, 01:00:01) a Alissa Smirr (1478. místo, 01:13:38) nenechaly s jejich časy také žádné otázky otevřené.  

Půlmaraton překonali se skvělými časy a umístěními Marvin Thews ( 1686. místo, 01:48:22), Robert Brüning ( 
2331. místo, 01:53:52), Luděk Černohorský (2086. místo, 01:55:59), Jan Lieckfett ( 2798. místo, 01:57:34), 
Mirko Leopold ( 3881. místo, 02:07:34) a David Brychta ( 4096. místo, 02:09:46). Mezi ženami doběhla se 
špičkovým časem 01:45:57 Monika Lamping a  byla tak 255tá!

V královské disciplíně maratonu proběhl za tým KSM cílovou linií jako první Ole Wichmann s časem 04:22:06. 
Těsně následován Stefanem Geislerem s časem 04:26:39. Pro oba to znamená místa 1162. und 1214.

Celkově skvělá akce opět za úžasného počasí a se super teamem! Dík všem kolegům, kteří do Hannoveru 
přijeli a gratulace k vašim špičkovým výkonům!
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Pozadí: Skupina KSM je první adresou pro lehkou konstrukci v automotive v oblasti podvozku, převodovek, motoru a 
řízení. Jako specialista v komponentech odlévaných z hliníku a magnesia je KSM globálně na špičkové pozici v technolo-
gii a kvalitě. KSM Castings Group GmbH je významným dodavatelem pro mezinárodní automobilový průmysl a náleží k 
top-zaměstnavatelům. Spolehlivé partnerství a orientace na zákazníka. 
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