
 

PRÍBEHY DEVIATICH DESAŤROČÍ 

ČO SA UDIALO NA KOŠICKOM MARATÓNE PRED  

40 ROKMI 

 
Takto to vyzeralo v Košiciach na stupňoch víťazov v roku 1982. 

/ Foto: © 1982 Maratónsky klub Košice – archív. 

Prvý zápis Evy Kissovej 

 

Presne štyri hodiny po zaznení štartového výstrelu zapískal v nedeľu 3. októbra 1982 hlavný 
rozhodca do svojej píšťalky a ukončil na štadióne preteky Medzinárodného maratónu mieru 1982. 
 
V stanovenom limite sa do cieľa dostalo 978 mužov a 27 žien, z čoho jedna štvrtina to dokázala v 
čase lepšom ako tri hodiny. 
 
Európsky šampionát v Aténach i Ázijské hry, obe udalosti, pomerne tesne pred termínom 
maratónu v Košiciach, narobili organizátorom pri snahe zaistiť čo najkvalitnejšie štartové pole 
poriadne vrásky na čele. Tesne pred štartom sa dalo vsádzať najmä na nemeckých bežcov. 
Nechýbal obhajca prvenstva Hans Joachim Truppel, sekundovať mu mohol mladučký Heilmann, 
ktorý sa však víťazstva v Košiciach napokon dočkal až v roku 1988, a bol tu aj Jörg Peter, 
ambiciózny bežec s neskorším osobným maximom 2:08:47. 
 
Dopadlo to však inak. Do rozhodujúceho dňa sa zjavne lepšie prebudili bežci z Maďarska, ktorým 
patrili v cieli prvé dve priečky. Ta najvyššia sa bude už navždy spájať s menom György Sinkó. 
 
A čo ženy? V štartovom poli sa svojim počtom stále ešte tak trocha strácali. Z troch desiatok 
zúčastnených sa hľadala v poradí tretia víťazka. Tak ako u mužov, i tu putovalo zlato a striebro do 
tej istej krajiny. Zaslúžili sa o to   britské bežkyne Gillian Burley a Julie Barleycorn. 



 
Obdivuhodná Eva Kissová – rekordérka košického maratónu v počte štartov. 

/ Foto: © Maratónsky klub Košice – archív. 

Popri nich, i všetkých ostatných, debutovala  na nenápadnom 26. mieste Eva Kissová, v tom čase 
ešte Winterová. Vtedy, a vlastne aj neskôr, bez ambícií útočiť na vyššie priečky. Jeden primát však 
svojou trpezlivosťou a vernosťou dobila. Stala sa totiž postupne bežkyňou s najvyšším počtom 
štartov na maratóne v Košiciach. Po skončení roku 2021 ich mala na svojom konte už 35. A pri 
listovaní výsledkovou listinou zaujme pozorného čitateľa ešte niečo. Je to pohľad na 82. miesto 
Františka Višnického. Už o rok sa tešil z výrazného posunu, zlepšenia o 26 minút a svojho prvého 
z dvoch košických víťazstiev. 

 
VÝSLEDKY 
Medzinárodný maratón mieru,  
3. október 1982 
 
Muži 

1. György Sinkó HUN 2:18:48 

2. Sándor Szendrei HUN 2:18:59 

3. Miroslav Bečka TCH 2:19:08 

 
Ženy 

1. Gillian Burley GBR 2:43:26 

2. Julie Barleycorn GBR 2:46:09 

3. Vlasta Rulcová TCH 2:47:46 

 


