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Veľkí favoriti v tieni Gorelova 

Dva roky po olympiáde v Mexiku sa maratónsky svet pohol výkonnostne opäť vpred, keď 
legendárny Ron Hill poopravil pri letnom víťazstve na hrách Commonwealthu svetové 
maximum na hodnotu 2:09:28. 

Treba jedným dychom dodať, že to však v tej chvíli  nebolo úplne jednoznačné a v 
celej  zápletke zohrali istým spôsobom rolu i Košice. Na MMM v onom roku 1970 pricestoval 
totiž ako jasný favorit Australčan Derek Clayton, ktorý bol presvedčený, a v tom čase mu za 
pravdu dávali i atletické autority, že práve on je výkonom 2:08:33 držiteľom platného 
svetového rekordu. Neskôr však bola dĺžka trate v Antverpách, na ktorej Clayton týmto 
úctyhodným časom v roku 1969 zvíťazil, spochybnená a dnes tento výkon vo väčšine 
relevantných zdrojov uvádzaný nie je. To však nič neuberá na Claytonových kvalitách, keď pri 
jeho mene figuruje množstvo ďalších skvelých výkonov, medzi nimi i ten skorší z Fukuoky 
1967 s hodnotou 2:0:9:36, čo svetovým rekordom v tom čase nespochybniteľne bolo. 



Kým sa vrátime ku Claytonovi  už len zmienka, že prv spomenutý Ron Hill sa napokon v 
Košiciach predstavil tiež. O niečo neskôr, v pamätnom roku 50. výročia vzniku košického 
maratónu, ktorý však utkvel v pamäti nielen oslavami, ale i vďaka svojmu extrémne 
nevľúdnemu počasiu. 

Austrálsky šampión teda vystúpil začiatkom októbra 1970  v Košiciach z lietadla aby sa 
dozvedel, že organizátori mu pripravili nie hocakú konkurenciu. Dotiahnuť sa podarilo 
strieborného z poslednej olympiády Japonca Kenji Kimiharu, ale i víťaza MMM 1967, Srba, 
vtedy však ešte stále Juhoslovana, Nedjalko Farčiča. 

Treba dodať, že aj diplomatické zastúpenie na MMM 1970 bolo reprezentatívne. Podujatie 
návštevou poctil vtedajší šéf európskej atletiky Adriaan Paulen i generálny sekretár IAAF 
Frederic Holder. Paulen si Košice mimoriadne obľúbil a nezabudol na ne ani v momente, keď 
sa dostal do najvyššej pozície v IAAF a ako predseda tejto rešpektovanej asociácie potom do 
Košíc pricestoval i v roku 1980. 

Samotné preteky mali tak trocha prekvapujúci priebeh, keď nik zo spomínaných favoritov 
nestačil na Rusa Michaila Gorelova. Ten si v Košiciach vytvoril svoje osobné maximum a 
pripísal si víťazstvo, ktorého cveng v jeho prípade už nič neprekonalo. Clayton sa musel 
uspokojiť s piatym miestom, no treba dodať, že bez ohľadu nato patrí nesporne medzi 
najvýznamnejších bežcov, ktorí sa kedy v Košiciach predstavili. 

Pri prezeraní výsledkovej listiny spred päťdesiatich rokov natrafíme na mnoho postáv, ktoré 
boli už vtedy, a i roky neskôr, rôznym spôsobom v spojení s domácim maratónskym dianím. 
Spomeňme mená ako Anton Javorka, Bohdan Müller, Jiří Šmiták, Ivo Domanský, Jiří Čadil, 
Jozef Lipovský, Jozef Česla a mnoho ďalších. 

VÝSLEDKY 
Medzinárodný maratón slobody, 5. október 1970 

Muži 

1. Michail Gorelov RUS 2:16:26,2 

2. Kenji Kimihara JPN 2:18:06,4 

3. Nedjalko Farčič YUG 2:18:34,6 

 

 


