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Výstava „ Príbehy ôsmich desaťročí „ v bielom dome U.S.Steel 
 
Za prítomnosti šéfa U.S.Steel Košice Georga F. Babcoka, bola v pondelok 14.septembra sprístupnená výstava k 85. 
výročiu vzniku Medzinárodného maratónu mieru  aj v administratívnych priestoroch tejto spoločnosti. Otváracieho aktu sa 
zúčastnili tiež niektorí zamestnanci U.S.Steel Košice, ktorých poznáme i z maratónskych tratí. Nechýbal ani najlepší 
z nich, Imrich Pastor, ktorý bude hosťom tlačovej konferencie 30. septembra. Výstava bude zamestnancom a návštevníkom 
U.S.Steel Košice prístupná  do piatku 18. septembra.  
 
 
Za týždeň  336 nových registrácií  
 
V uplynulých dňoch sa organizátori pustili do selektovania databáz s cieľom pripraviť prvú z nich pre výrobu štartových 
čísel s menom a vlajkou krajiny a druhú pre uverejnenie štartovej listiny v buletíne. Po tejto „ inventúre „ registrácia 
plynule pokračuje a športovci sa až do prípadného oznámenia o vypredaní niektorej z kategórií môžu i naďalej prihlasovať.  
 
Ako teda vyzerá aktuálna tabuľka ?  
 
Štatistika prihlásených pretekárov k 15.9.2009 
  

Kategória Dĺžka trate Muži Ženy Spolu 
Maratón  42 195 m 859 78 937 
Polmaratón  21 097 m 942 223 1165 
Inline korčuliari  20 000 m 180 62 242 
Handbikeri 21 097 m 12 2 14 
Minimaratón 4 200 m –- –- 1700 
Atletika hrou rôzne –- –- 300 
Štafeta 4 x ¼ 42 195 m –- –- 120 

Juniorská štafeta 
42 x 1000 

m –- –- 350 

Spolu         4828 
      

Počet krajín         35 
 
V priebehu 1 týždňa došlo  k nárastu o 336 účastníkov ! 
 
Počet voľných štartových čísel v hlavných kategóriách 
Maratón : 113 
Polmaratón  : 85 
Inline :  58 
Štafeta 4 x ¼ maratón : 40 ( 10 štafiet ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Waldemar Cierpinski 
V projekte Po stopách maratónskych legiend 
 
Ako sme už pred časom informovali, organizátori MMM si v ďalšom pokračovaní tohto projektu vybrali osobnosť 
Košiciam veľmi blízku. Dvojnásobný olympijský víťaz svoju kariéru v tomto mesta začínal i končil, no napriek piatim 
štartom sa tu nedočkal víťazstva. Juniorská štafeta 42 x 1 km ponesie jeho meno a čo je potešiteľné Waldemar Cierpinski 
sa na ňu príde osobne pozrieť. Organizátori dokonca veria, že sa im podarí Waldemara inšpirovať k tomu, aby posledný, 
celou štafetou spoločne absolvovaný kilometer,  bežal i on. 
 
Kto je Waldemar Cierpinski  
 
• Narodený 03.08.1950 v Neugattersleben  
• 1966 - 1970 športová škola pre deti a mládež Academy Hall  
• 1970 - 1979 Diplom športových štúdií na nemeckej univerzite telesnej výchovy a športu v Lipsku  
• 1979 - 1985 Management Assistant v športovej federácii  
• 1985 - 1990 tréner SV Hall  
• Od roku 1990 riaditeľ Cierpinski Šport GmbH  
• olympijský víťaz v roku 1976 v maratóne v Montrele  v osobnom rekorde 2:09:55 
• olympijský víťaz 1980 v maratóne v Moskve 
• 3 Miesto 1983 na majstrovstvách sveta v maratóne  
• Európsky pohár víťazov v roku 1983 v maratóne 
Najlepší výkon v maratónskom behu   
 
Atletická kariéra Waldemara Cierpinski začala vo veku 14 rokov. Ako najstarší syn z rodiny so šiestimi súrodencami, 
snažil sa presadiť v boxe, gymnastike a atletike. V 16 rokoch začal študovať v  Halle na športovej  akadémii pre deti a 
mládež.  
V tom istom veku dosiahol svoj prvý nemecký rekord v cestných pretekoch na 7,5 km. O rok neskôr to už bol európsky 
mládežnícky rekord v behu cez prekážky.  
Od roku 1976 do roku 1983 bol Waldemar Cierpinski  na vrchole svojej športovej kariéry. Aby sme vymenovali len 
niekoľko jeho úspechov - dvakrát získal zlatú medailu na olympijských hrách a to   v Montreale 1976 a v Moskve 1980 . 
Okrem toho tiež  bronzovú medailu na prvých majstrovstvách sveta v atletike v Helsinkách.  
Účasť na olympijských hrách v Los Angeles mu bola odopretá pre bojkot socialistických krajín.  
Je stále generálnym riaditeľom a majiteľom najväčšieho maloobchodu so športovými potrebami pre bežcov v Sasku-
Anhaltsku. Waldemar Cierpinski je iniciátorom Mitteldeutscher maratónu v meste Halle, ktorý sa naposledy konal 6. 
septembra 2009. Navyše zastáva aj post trénera maratónskeho tímu atlétov.  
 
Waldemar Cierpinski je ženatý,  s manželkou Marittou  má troch synov, Andreho  (34), Falka  a Martina (26). V jeho 
stopách  ide najmä Falk, ktorý reprezentoval Nemecko v maratóne i na nedávnych majstrovstvách sveta v Berlíne.  
 
Svoje  jedinečné zážitky spísal a uverejnil v knihách:  
 

• „Meilenweit bis Marathon“  „ Veľmi ďaleko k Maratónu“ 
• „Jogger und Sieger“              "Bežec a víťaz" 
• „Sprichwörtlich Sport“  „Doslovne Šport“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
T-Systems Inline 
Populárna  korčuliarska súčasť Medzinárodného maratónu mieru získala svojho oficiálneho partnera  v spoločnosti 
 T-Systems Slovakia, ktorá patrí do skupiny Deutsche Telekom, pracuje v oblasti informačných technológií a v Košiciach  
patrí medzi najprogresívnejšie rastúce spoločnosti na trhu. 
Športovci na korčuliach sa od roku 2001 predstavia  už po deviaty krát, pričom najlepšie výkony v  roku 2008 dosiahli 
Jakub Leščinský ( 40:27 min) a Renáta Karabová ( 40:45 min). 
 
Štart pretekov T-Systems  Inline je stanovený  na 9.55 hod a trať dlhú 20 km ukončia účastníci na Námestí Maratónu 
mieru, odkiaľ sa už nesúťažne presunú do cieľového servisu v priestore hlavného štartu a cieľa. Zvláštnosťou , ktorú 
museli organizátori schváliť v záujme zachovania regulárnosti  a bezpečnosti pretekov mužov v maratóne, je časový limit  
14 minút na 4.km . Účastníci T-Systems Inline, ktorí ho nedosiahnu, budú mať zhruba 4 minútové zastavenie v depe pred 
vstupom do parku Anička tak , aby umožnili bezkolízny beh čela maratóncov v tomto pomerne úzkom priestore. 
Momentálne je do kategórie T-Systems Inline prihlásených 242 účastníkov. Vlani bolo v cieli registrovaných presne 200 
korčuliarov.  
  
Vizitky favoritov – I. časť 
Približne 20 atlétov sa v Košiciach predstaví s priznaným statusom Elite, čo však neznamená, že šancu na dobé 
umiestnenie nemajú aj iní.  
Muži 
Ben Kiplimo Mutai ( KEN, 1982) 
Maratónsky debut čaká v Košiciach atléta, narodeného v kenskom Marakwete. Jeho tréner Gabriele Nicola vlani Košice 
navštívil a tak mu bude vedieť poradiť. 
1:01:17 – San Luis ( MEX) 2004 – polmaratón , 1.miesto  
1:02:09 – Turín , Turín 2003, 2.miesto 
 
Kedir Fikadu Kassa ( ETH, 1984) 
V maratóne sa zatiaľ predstavil  iba v zime tohto roka v Dubaji ale bez výsledku, ktorým by sa mohol pochváliť. 
1:02:48 - polmaratón 
 
Hailu Shumi Legese ( ETH, 1987) 
Jediný maratónsky záznam, ktorý sme získali od jeho agenta, hovorí o domácom štarte v metropole Etiópie 
2:15:14 Adis Ababa , 2 miesto 
 
Lenar Khusnudtinov ( RUS, 1976) 
Do Košíc priletí z Moskvy, aby sa pokúsil nadviazať na svoje 3. miesto z pred dvoch rokov. 
2:13:16 – Zurych 2007, 4. miesto 
2:15.29   Kosice 2007,3.miesto 
2:17:46   Rím 2008, 18. miesto 
 
Stsiapan Rahautsov  (BLR, 1986)  
Košicie uvidia ďalší z maratónskych debutov. Bielorus stihol v tomto roku i dráhový štart na Univerziáde v Belehrade.  
1:03:50 – Berlin 2009 ( polmaratón) 
28:25 – Univerziáda Belehrad 2009, 4. miesto ( 10.000 m)  
 
Ženy 
Maria Butakova (BLR, 1980)  
Zatiaľ nedosahuje kvality svojej krajanky Natálie Kulešovej, ktorá v Košiciach už dva krát zvíťazila, ale zlepšiť sa môže.. 
2:44:48 -  La Rochelle 2004, 9. miesto 
2:46:15 -  Kosice 2008, 5. miesto 
 
Amelework Fikadu Bosho ( ETH, 1986) 
Maratónska premiéra čaká 23 ročnú etiópsku vytrvalkyňu v Košiciach. Podľa záznamov okrem štartov na domácej pôde sa 
raz predstavila i v Holandsku na trati dlhej 15 km. 
1:14:10 Adis Ababa 2007 ( polmaratón ) 
34:34 – Adis Ababa 2008 ( 10 kilometrov)  

 

 



 

 

 

       
      
 
       

 

 

 

 

 

 

     

     

 


