
 

Tlačová správa, Košice, 21.9.2016 
 
TAKESHIHO STOPY 
Japonský vytrvalec Takeshi So, ktorý nenašiel na trati v Košiciach premožiteľa presne pred 40 rokmi, 
zanechal  pri svojom pobyte a víťazstve na východe Slovenska niekoľko artefaktov, ktoré je čas oprášiť. 
Sú to predovšetkým maratónky, v ktorých bežal a pred odchodom z Košíc  ešte stihol označiť dátumom,  
výkonom i podpisom. Vážia spolu iba 350 gramov a sú dnes uložené v zbierkovom fonde MMM. 
Svoj podpis pridal aj na pamätnú vlajku, vyrobenú k podujatiu v roku 1976 a najnovšie svoju spomienku 
na víťazstvo v Košiciach zvečnil na tričkách, ktoré mal k dispozícii na olympiáde v Riu. Tieto tričká by 
mali do Košíc doraziť tesne pred štartom MMM 2016 a budú prevzaté z rúk japonského bežca Shin 
Takahashiho. Ten samotný Košický maratón aj odbehne a bude symbolicky japonského víťaza z roku 
1976 zastupovať. Takeshi So sa kvôli náročnému pracovnému programu z cesty do Košíc musel 
ospravedlniť. Popri víťazstve v Košiciach  patrí medzi jeho najväčšie úspechy v kariére najmä   4. miesto 
na OH v Los Angeles, i skvelý osobný rekord 2:08:55, ktorý dosiahol v roku 1983 na maratóne v Tokiu. 
Na jeho počesť, symbolicky V jeho stopách a s jeho menom na hrudi,  pobeží  v nedeľu 2. októbra 
Juniorská štafeta zložení z mladých ľudí celého regiónu. 

 
 
MARATÓN SA DIGITALIZUJE 
Ten dnešný je digitalizovaný už úplne prirodzene. Bez moderných technológii by sa nedal vôbec 
pripraviť. Ten, ktorý leží v spomienkach a archívoch sa digitalizuje postupne. V prvej etape to boli 
všetky výsledkové listiny, teraz to bola etapa skenovania dvojrozmerných dokumentov z histórie 
MMM,  najmä programové bulletiny jednotlivých ročníkov. Určite zaznie aj výzva , podobne ako 
v projekte Fotopravek MMM, aby sme sa pokúsili doplniť chýbajúce roky aj zo súkromných archívov 
priaznivcov a pamätníkov Košického maratónu. Po uvedenej digitalizácii je zrejmé, že sa hľadajú takéto 
dokumenty najmä z obdobia spred 2. svetovej vojny, konkrétne z rokov 1924-1927 a  1929-1931.  

 



 

REKORDNÝ POČET BEŽCOV SI VYŽIADAL ZMENY AJ V ZDRAVOTNOM ZABEZPEČENÍ 
Niet väčšieho priania u  každého 
organizátora obdobných masových 
maratónov, než je to, aby  všetci dobehli 
do cieľa bez vážnejších kríz a 
zdravotných ťažkosti. Aby tomu tak 
mohlo byť, je potrebné venovať čoraz 
viac pozornosti príprave zdravotného 
servisu a preventívnym opatreniam tak 
na trati, ako aj v cieľovom priestore. 
Medicínske zabezpečenie aktuálneho 
ročníka MMM prešlo výraznou 
reformou, ktorú organizátori pripravili 
v úzkej súčinnosti s Košickou 
záchrankou a ktorá sa prejavila v temer 

zdvojnásobnení kapacít, ktoré sú do zdravotnej starostlivosti o bežcov, ale aj divákov nasadené. Ich 
úloha bude spočívať v intenzívnom monitorovaní veľmi náročných posledných kilometrov trate 
v exponovaných úsekoch Komenského a Hlavnej ulice, ale tiež vo vybudovaní 8 nových stanovíšť 
lekárskej služby na každom 5. kilometri trate. Tie budú prevádzkované aj vďaka novo koncipovanej 
spolupráci so sieťou polikliník ProCare  i lekárňami Dr.Max. Dochádza tiež k posilneniu všetkých 
komunikačných schém tak, aby každý zo stovák usporiadateľov na trati bol v prípade krízovej situácie 
schopní reagovať správnym spôsobom. 
 
 
ŠTARTOVÁ LISTINA FAVORITOV JE KOMPLETNÁ 
Predstavujeme posledné mená favoritov  MMM 2016. Okrem súperenia afrických vytrvalcov bude mať 
svoj náboj i súboj slovenských atlétov o osobitne vypísané bonusy i pozíciu domácej jednotky. To platí 
najmä pre preteky mužov, kde sa okrem Juraja Vitka, ktorý už ukončil sezónu, predstavia poslední 
majstri Slovenska Boris Csiba, Jozef Urban i Imrich Pástor. 
MUŽI  
David Kemboi Kiyeng (KEN, 1983) 
Zberateľ prvenstiev i bežec z najkvalitnejším osobným rekordom, ktorý sa kedy postavil na štart 
v Košiciach. Pri prognózach jeho šancí na MMM však musíme byť opatrnejší. Musel by to byť výrazný 
come back k výkonom spred 4-5 rokov. 
Osobný rekord 
2:06:26, Paríž 2009, 3. miesto 
2:07:53, Reims 2008, 1. miesto 
2:07:57, Tägu 2012, 1.  miesto 
2:08:15, Soul 2010, 1. miesto 
2:09:00, Soul 2010, 4. miesto 
 



 

Daniel Kiprop Limo (KEN, 1983) 
Atlét, ktorý precestoval celý svet zvíťazil vlani v Los Angeles a naznačil návrat k výkonnosti, ktorá zatiaľ 
kulminovala v roku 2011. 
Osobný rekord 
2:08:09, La Rochelle 2011, 2. miesto 
2:10:36, Los Angeles 2015, 1. miesto 
2:10:54, Reims 2009, 4. miesto 
2:12:00, Štokholm 2016, 2. miesto 
1:01:30, Polmaratón Merano 2009, 2. miesto 
 
Samson Kiptoo Bungei (KEN, 1982) 
Víťaz zo Sevilly i Essenu patrí k tým najskúsenejším v štartovom poli MMM 2016. Maratón v čase pod  
2:10 dokončil vo svojej  kariére už  4 krát. 
Osobný rekord 
2:08:36, Kolín nad Rýnom 2009, 2. miesto 
2:09:23, Essen 2009, 1. miesto 
2:09:44, Kisumu 2007, 3. miesto 
2:09:58, Hannover 2010, 4. miesto 
 
Jozef Urban (SVK, 1986) 
Na domácej maratónskej trati  v Košiciach sa predstavil už niekoľkokrát, najlepšie mu vyšiel štart v roku 
2013, keď dobehol v osobnom rekorde na 11. mieste. I tentoraz  chce súperiť o post najlepšieho 
slovenského bežca na MMM 2016. 
Osobný rekord 
2:23:51, Košice 2013, 11. miesto 
2:25:34, Košice 2012, 11. miesto 
1:07:13, Polmaratón Verona 2014 
 
Tieto mená doplnia v štartovej listine už skôr predstavení bežci: Elijah Kemboi (2:07:34), Evans Ruto 
(2:07:49), Abere Belay (2:08:18), Josphat Leting (2:09:34), Henry Chirchir (2:09:24), Mathew Bowen 
(2:10:57). 
 
ŽENY 
Emily Chemutai Ngetich (KEN, 1984) 
Emily dosiahla v roku 2014 výrazný výkonnostný progres, ku ktorému sa chce v Košiciach opäť priblížiť. 
Jej osobný rekord je zatiaľ najkvalitnejší s akým sa kedy žena postavila na štart maratónu v Košiciach. 
Osobný rekord 
2:25:14, Frankfurt 2014, 4. miesto 
2:30:47, Paríž 2015, 9. miesto 
2:33:01, Valencia 2015, 8. miesto 
 



 

 
Lydia Jerotich Rutto (KEN, 1984) 
Jej štart prispel k tomu, že uvidíme súboj dvoch posledných šampiónok MMM. Lýdia na to potrebovala 
v roku 2014 výrazne kvalitnejší čas, než o rok neskôr Mulu Diro Melka.  
Osobný rekord 
2:28:22, Soul 2013, 5. miesto 
2:28:48, Košice 2014, 1. miesto 
2:30:57, Varšava 2013, 3. miesto 
 
Halima Hassen Beriso (ETH, 1992) 
Mala iba 19 rokov, keď prvýkrát, v roku 2011 štartovala v Košiciach, aby dobehla na druhom mieste. 
Postupne sa dokázala zlepšovať, no na najvyšší stupienok z niektorého prestížneho maratónu to ešte 
nestačilo. Je držiteľkou bronzovej medaily z juniorských majstrovstiev sveta v atletike na 2 000 metrov 
prekážok. 
Osobný rekord 
2:30:07, Chongqing 2015, 6. miesto 
2:30:26, Hannover 2012. 3. miesto 
2:32:51, Praha 2015, 8. miesto 
2:35:47, Košice 2011, 2. miesto 
 
Tieto mená doplnia už skôr predstavené bežkyne: Mulu Diro Melka (2:29:10), Maryna Damastchevich 
(2:30:07), Tinbit Weldegebriel (2:31:27), Chaltu Waka (2:29:30). 
 
POZNÁTE SKRATKY? 

Na 93. ročník sa postaví nielen 
rekordný počet bežcov, ale rekordným 
bude i počet krajín, ktoré budú mať na 
štarte svoje zastúpenie. Najpočetnejšie 
pole štandardne vytvoria bežci zo 
susedných krajín, no tešiť sa môžeme i 
výrazne rastúcemu počtu účastníkov z 
Veľkej Británie, Južnej Afriky, Fínska, 
Srbska, či Talianska. Svoju  premiéru 
budú mať napríklad Brazília či Peru.  
V podobe oficiálnych skratiek Vám 
prinášame prehľad všetkých, spolu 58 
krajín z celého sveta, ktorých 

zástupcov budete môcť vo väčšom či menšom počte na trati MMM stretnúť. 
AFG, AUS, AUT, AZE, BEL, BIH, BLR , BRA, BUL, CAN, CMR, CRO, CZE, DEN, ESP, EST, ETH, FIN, FRA, 
GBR, GEO, GER, GRE HUN, CHN, IRL, ISR, ITA, JPN, KEN, KGZ, LAT, LTU, MEX, MKD, NED, NOR, PER, 
POL, ROM, RSA,  RUS, SIN, SLO, SRB, SRI, SUI, SVK, SWE, SYR, TPE, TUR, UAE, UKR, USA, ZAM, ZIM 



 

 

 
MOTIVAČNÉ PRIZE MONEY I OSOBITNÉ BONUSY PRE DOMÁCICH BEŽCOV  
 

KOSICE MARATHON 2016  / PRIZE MONEY /  
MEN'S  RACE 

KOSICE MARATHON 2016  / PRIZE MONEY / WOMEN'S  
RACE 

            

Winner 20 000 € sub 2:07:00  Winner 20 000 € sub  2:22:00 

  15 000 € sub 2:08:00    15 000 € sub  2:23:00  

  12 000 € sub 2:09:00   12 000 € sub  2:24:00 

  10 000 € sub 2:10:00   10 000 € sub  2:25:00 

  8 000 € sub 2:15:00   8 000 € sub 2:30:00 

  6 000 € over 2:15:00   6 000 € over 2:30:00 

            

pl 2 3 000 € 
+bonus 3 000 € / 2:08 or 2 000 € 

/2:09 
pl 2 3 000 € +bonus  3 000 € /2:23 or 2 000 €/2:24 

pl 3 2 000 € 
+bonus 2 000 €/ 2:08 or 1 000  €/ 
2:10 

pl 3 2 000 € +bonus  2 000 € /2:23 or 1 000 € /2:24 

pl 4 1 000 € +bonus 1 000 € / 2:09 pl 4 1 000 € +bonus 1 000 €/ 2:24 

pl 5 800 € +bonus 500 € /2:09 pl 5 800 € +bonus 500 € /2:24 

pl 6 500 €   pl 6 500 €   

pl 7 400 €   pl 7 400 €   

pl 8 300 €   pl 8 300 €   

pl 9 250 €   pl 9 250 €   

pl 10 200 €   pl 10 200 €   

 

Note : Prize money for 2nd up to 10th place in men's  race will be reduced to 50% when finish  time is over 2:20:00.  

Prize money for 2nd up to 10th place in women's  race will be reduced to 50% when finish time is over 2:45:00. 

Income tax  due Slovakia laws is 19% ; Bonuses are not cumulative.     

 

SLOVAK ATHLETES / BONUSES /  MEN'S  RACE SLOVAK ATHLETES /  BONUSES /  WOMEN'S  RACE 

1st 1 000 € 50% if over 2:25:00 1st 1 000 € 50% if over 2:50:00 

2nd 500 € 50% if over 2:25:00 2nd 500 € 50% if over 2:50:00 



 

3rd 200 € 50% if over 2:25:00 3rd 200 € 50% if over 2:50:00 

 
SKUSENOSTI NA ROZDÁVANIE  

Na svoj siedmy Medzinárodný maratón mieru 
sa chystá i Ernst Andreas Ziegler 
z Wuppertalu. Na prvý pohľad  nič 
mimoriadne. Ak sa však pozrieme na jeho 
štarty bližšie, zistíme, že prvý je datovaný do 
roku 1984 a Andreas mal v tom čase 46 rokov. 
Dnes, keď má 78 je tak najstarším z účastníkov, 
ktorí si naordinovali celú maratónsku 
vzdialenosť. Zo slovenských bežcov je mu 
vekom najbližší Milan Krajčí zo Zvolena. Ten 
slávi v tomto roku okrúhlych 75. Pripomeňme, 
že košickým rekordérom je stále František 
Zikeš, ktorý absolvoval Medzinárodný 
maratón mieru v roku 2010 vo veku 82 rokov 
a 6 mesiacov. Ďalší zo známych veteránov 

Ľudovít Majoroš (*1911) sa  zapísal do histórie MMM zas tým, že medzi jeho prvým a posledným 
maratónom v Košiciach uplynulo neuveriteľných 58 rokov (1932-1990 ). Ak by sme mu započítali 
i neskoršie štarty v polmaratóne, dosiahlo by toto časové obdobie dokonca 65 rokov. Na opačnom póle 
čaká na svoju maratónsku premiéru slovenský banjamínok štartového poľa Martin Illéš z obce Okulka 
v okrese Vranou n. Topľou. Ten oslávil v tomto roku 18 a splnil tak jednu z taxatívnych podmienok 
štartu. Nik iný z ročníka 1998 nenabral ešte na maratón odvahu. Keď vidia však príbehy našich 
maratónskych matadorov, majú na to samozrejme dostatok času kedykoľvek v budúcnosti. 
 
DETSKÁ ATLETIKA OVLÁDNE 30. SEPTEMBRA MESTSKÝ PARK 

Detská atletika otvára každoročne športový 
program MMM. Súťaženie detí košických 
základných škôl  odštartuje v piatok o 10.00 hod. 
dopoludnia v Mestskom parku. Medzinárodný 
maratón mieru a spolupracujúce zložky 
disponujú setmi náradia a pomôcok, ktoré boli 
vyrobené podľa základného  konceptu IAAF. 
Prekážkové behy, šprinty, beh cez rebríky, 
štafety, vrhy, skoky a na záver vytrvalostný Beh 
maratónskych nádejí. To všetko preverí talent 
detí. Bodovací systém nakoniec spravodlivo určí 
víťazný tím, víťaznú školu. 

 



 

 
 
 
 
HUDOBNÝ MARATÓN OPÄŤ ROZTANCUJE ULICE KOŠÍC 
Jedinečnú maratónsku atmosféru bude aj v tomto roku sprevádzať paleta živých hudobných koncertov, 
ktorá naplní nielen trať, ale aj celé mesto poriadnou dávkou zábavy a pohodovej hudby. Skvelé 
maratónske publikum, ale aj bežci na trati ocenia dynamický multižánrový hudobný program, v podaní 
uznávaných slovenských hudobných skupín a DJ´s, z ktorých možno spomenúť aspoň bratislavskú 
formáciu Funny Fellows . Viac ako 4 hodiny hudobnej produkcie na 10 pódiách a vybraných úsekoch 
maratónskej trate dodá energiu a chuť potiahnuť ďalší kilometer. Plochu maratónskeho výstaviska 
EXPO pred Aupark shopping centre si v nedeľu požičia projekt Fitness Marathon. V programe sa širokej 
verejnosti predstavia najmodernejšie trendy v posilňovaní a tanečných formách skupinových cvičení 
pod vedením špičkových trénerov. Projekt Hudobný maratón tak bude aj v tomto roku zárukou bohatej 
nádielky hudobnej zábavy a povoleným dopingom na maratónskej trati. 

 
POČTY, ČÍSLA A ZAUJÍMAVOSTI MMM 2016 
>11.900 bežcov vo všetkých kategóriách 
>850 organizátorov a príslušníkov polície 
>60.000 divákov na trati 
>7.000 m zábran a vymedzovacích pások na 
trati a štarte/cieli 
>20 ton technického vybavenia vyvezeného na 
trať 

>34.100 fliaš vody na občerstvovacích 
staniciach 
6.480 litrov ďalšej nefľašovanej vody 
6.200 porcií špagiet a cestovín na Pasta párty 
2.750 kilogramov ovocia 
17.600 kusov sušienok 
11.000 kusov fit tyčiniek 
16.500 kusov čokolád 



 

35.200 plastových pohárov 
15.730 fľašiek na energetický nápoj 
55.000 kusov spiniek na štartové čísla 

>13.000 účastníckych a organizátorských 
tričiek 
25.000 kusov programových bulletinov 
20.000 plastových vriec a tašiek

 


