
 

Košice, 7.10.2012  

 

Bol to deň plný rekordov v takmer ideálnom počasí (15°C, pod mrakom, bez vetra a iba 

s ojedinelými zrážkami). Osemdesiate deviate  pokračovanie najstaršieho maratónu v Európe 

prinieslo oba traťové rekordy a tiež nový účastnícky rekord pri štarte viac než 7400 bežcov zo 46 

krajín vo všetkých disciplínach. Väčšina z 30.000 divákov na trati musela byť spokojná. Štyria 

najrýchlejší muži bežali rýchlejšie než bol aktuálny traťový rekord (2:08:33, Gilbert Chepkwony 

v roku 2010), pričom tempo vystupňoval najmä víťaz Lawrence Kimaiyo od 36. kilometra.  

 

Kimaiyo, ktorý doteraz disponoval iba jedným dokončeným maratónom v Turíne 2010 za 

2:11:46 sa po sérii zranení vrátil na scénu neuveriteľným osobným rekordom 2:07:01. „Som veľmi 

spokojný s mojim novým osobným maximom a traťovým rekordom. Cítil som sa skvele od 

začiatku a mali sme k tomu tu v Košiciach ideálne počasie. Veril som, že by som mohol zvíťaziť. 

Pripravoval som sa na tieto preteky od január“ povedal Kimaiyo.  

 

Vodiči, Peter Wanjiru a Richard Sigei pomáhali s tempom do 30. kilometra. Evans Ruto, 

ktorý bol považovaný za favorita bol s Kimaiyom na špici po  30. kilometri, no nakoniec prehral aj 

svoj súboj o striebro o 0,02 sek. Kimaiyo získal i s bonusom za rekord 15000 EUR.  Ak by bežal 

pod 2:07 dostal by 20.000.  

 

V dramatickom finiši Philemon Baaru  a Evans Ruto zlepšili svoje osobné rekordy na 

2:07:49, o striebre pre prvého z nich rozhodol už spomenutý nepatrný rozdiel. Baaru disponoval 

doteraz časom 2:09:51 za víťazstvo z Porta 2011 a Ruto mal najlepší výkon z Kolína 2009 a to 

2:08:36. Vlaňajší víťaz Elijah Kemboi bol štvrtý,  avšak svoje maximum zlepšil o viac než 3 minúty 

z 2:11:15 na 2:07:51. Osobný rekord  dosiahol i piaty Bellor Yator za  2:08:39. Šiesty Vincent 

Kiplagat dobehol za 2:09:30 a siedmy David Toniok taktiež v osobnom rekorde za 2:10:39. 

Najlepší z Etiópanov bol Belete Gezu ako ôsmy v poradí za 2:13:16. Celkovo 6 bežcov pod 2:10 je 

najlepším historickým výsledkom v Košiciach. 

 

Keňanka Hellen Mugo s najlepším výkonom 2:27 splnila rolu favoritky no odštartovala 

príliš rýchlo, keď na polmaratóne mala medzičas 1:12:12 a v závere jej chýbali sily. I to jej však 

stačilo na víťazstvo za 2:29:59 a prvý čas pod 2:30 v Košiciach i na Slovensku. Jej víťazstvo 

a bonusy jej vyniesli celkovo 10.000 EUR. Druhá v poradí, vlaňajšia víťazka Maryna 

Damancevičová z Bieloruska bežala oveľa rovnomernejšie (1:14:58 a 1:16:31) a v cieli bola 

spokojná so svojim zlepšením životného maxima na 2:31:29. Tretia Ehitu Reda z Etiópie opravila 

tiež svoj najlepší výkon na 2:33:43 . 

 

Tituly majstrov Slovenska získali Jozef Urban, celkovo 11. miesto za 2:25:34 a  Ingrid 

Petnuchová za  2:55:58. Najlepší slovenský chodec, ôsmy na 50 km v Londýne, Matej Tóth, bežal 

polmaratón, ale iba rekreačne za 1:42:36. 

 

Alfonz Juck  


