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František Knapík hosťuje v štafete No Name 
 
Prvý muž Košíc nemohol pri rekordnej účasti ostať bokom a rozhodol sa čestnú tribúnu vymeniť za trať. Keďže 
jeho tréningovému úsiliu najviac vyhovuje vzdialenosť 10 km, rozhodol sa pre štafetu 4 x ¼ maratón, kde bude 
hosťom a v podstate piatym členom skupiny No Name. Pobeží tak prvý úsek spoločne s Ivanom Timkom 
a ostane na nich, aké tempo spoločne zvolia. 
 
 
George F. Babcoke na trati Minimaratónu 
 
Čo organizátorov okrem rekordnej účasti mimoriadne teší je aj fakt, že temer každý z oficiálnych partnerov má 
v programe MMM svoje aktívne zastúpenie v niektorej z disciplín. Nie je tomu inak ani u partnera generálneho, 
spoločnosti U.S.Steel Košice, ktorej zamestnanci a rodinní príslušníci obsadia v štartovom poli viac než 160 
miest. Tak , ako u primátora mesta, ani prvý muž tejto spoločnosti , George F. Babcoke neostane nečinný. 
Rozhodol sa pre trať Minimaratónu, pričom je o ňom známe, že v minulosti už absolvoval i celý maratón, 
prvýkrát v roku 1991. 
 
 
Imrich Pástor – adept na titul majstra Slovenska 
 
O tom ako sa dá skĺbiť zamestnanie s vrcholovým športom by mohol hovoriť najlepší súčasný slovenský 
maratónec Imrich Pástor. Popri práci v U.S.Steel Košice sa dokáže každoročne pripraviť i na svoj maratónsky 
vrchol. Najviac sa mu darilo v roku 2007, keď skončil na 6. mieste . 
V boji o titul majstra Slovenska bude mať podľa dnešnej uzávierky 53 súperov. O ženský titul sa bude usilovať 
6 bežkýň. Tip organizátorov znie Ingrid Petnuchová 
 
                                                                                                                                           
Maratón mánia  - Vypredané ! 
 
Už pred niekoľkými dňami sme informovali o ukončení registrácie v hlavných kategóriách. Tí , ktorí to nestihli 
majú šancu opäť o rok.  Registračný portál otvoríme v závere marca. 
 
 
Štatistika k 30.9.2009 
Kategória Dĺžka trate Muži Ženy Spolu 
Maratón  42 195 m 912 80 992 
Polmaratón  21 097 m 1012 235 1247 
Inline korčuliari  20 000 m 188 68 256 
Handbikeri 20 000 m 13 4 17 
Minimaratón 4 200 m –- –- 1700 
Atletika hrou Rôzne –- –- 300 
Štafeta 4 x ¼ 42 195 m –- –- 140 
Juniorská štafeta 42 x 1000 m –- –- 350 
Spolu         5002 

      

Počet krajín         38 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hudobný maratón 
 
Veľa nových tvári na trati, veľa mladých hudobníkov na pódiách. V piatok a v sobotu sa predstavia hlavne na 
Dolnej bráne, v nedeľu sa bude hudba šíriť na Námestí Maratónu mieru, v križovatke Moyzesovej 
a Hviezdoslavovej ulice a na Komenského pri populárnej pivárni Cambridge. Kto sa predstaví ? 
Los Massakeros, Siempre, Harem Heroes, Sunlips, Power of Flower, Kohanji, Jazzabell, Fading Tomorrow, 
Parental Advisory, Liquid Princess, Neon Union, Edena, Jurij &The Gagarins. 
 

Priestoru štartu a cieľa sa hudobne zmocni dnes už legendárny košický DJ Tibor Apa Egry 
 
 
Pasta Party vo vynovenom Spoločenskom pavilóne 
 
Maratónska kuchyňa je plná zaručených receptov, ktoré majú rôznu životnosť. Temer všetci však veria 
 „ zázračným „ účinkom cestovín. Uhľohydráty v nich obsiahnuté sú pre bežcov tým pravým orechovým. Potvrdí 
sa to aj na veľkej Pasta Party v sobotu 3. októbra vo vynovených priestoroch Spoločenského pavilónu na triede 
SNP, kam sa táto neodmysliteľná súčasť maratónskeho programu vracia po 2 rokoch.  Odohrá sa  zrejme 
v kulisách úspešného muzikálu Producenti, ktorý tu bude mať  košickú premiéru o pár dní neskôr. 
 
 
Košický vodácky maratón má 40 rokov. 
 
Od roku 1970,  začal písať svoju peknú históriu  vodácky maratón z Ružína do Košíc, zásluhou bývalých 
kanoistov bratov Karola a Pavla Vojtaníkovcov. Toto podujatie, nazývané aj mladším bratom MMM si získalo 
popularitu a doteraz splavilo tok Hornádu z Malej Lodiny do Košíc viac ako 9000 vodákov z 10 krajín. Boli 
medzi nimi aj olympijský víťazi, majstri sveta a ďalší medailisti z významných podujatí. Mnohých  z týchto 
vodákov sa postavili  aj na štart Medzinárodného maratónu mieru. 
Tohtoročné podujatie má dve etapy. Prvá plavba končí v Trebejove a po prestávke 
občerstvením všetci účastníci pokračujú spoločnou Plavbou troch generácií do cieľa v Ťahanovciach. 
Pri tejto príležitosti jubilea bol organizátormi vydaný bulletin Košický vodácky maratón a jeho 40-ročná história, 
mapujúci históriu tohto podujatia  
 
 
Vizitky favoritov – III. Časť 
 
 
ŽENY 
 
Florence Chepkurai ( KEN,1983) 
Bývalý výborný atlét Gianni Demadonna posiela do Košíc Florence a debutantku Amelework Fikadu Bosho, 
ktorú sme predstavili pred dvoma týždňami. Obe chcú podľa Gianniho slov preraziť. 
Osobný rekord 
2:35:09 Benátky 2008, 3. miesto 
1:13:21 Altotting ( SUI) 2006 ( polmartón) 
 
 
Radiya Adlo Roba (ETH, 1989) 
Znie temer neuveriteľne, že tesne pred odletom do Košíc oslávi iba 20. narodeniny. Vlani tu stála na stupňoch 
víťazov. 
Osobný rekord 
2:36:01 Praha 2009, 8.miesto 
2:39:21 Košice 2008, 3.miesto 
 
 
 
 
 



 

MUŽI 
Samson Kikwai Tuiyange( KEN, 1984) 
Pri svojom debute zvíťazil na domácom maratóne v Nairobi v konkurencii, ktorá je závideniahodná. 
Osobný rekord 
2:10:30 – Nairobi 2008, 1.miesto 
1:01:01 -. najlepší výkon v polmaratóne   

 

Wiliam Todoo Rotich ( KEN, 1980) 

Svoj osobný rekord dosiahol na maratóne, kde debutoval iný Keňan, košický traťový rekordér William Biama     

Osobný rekord 

2:09:53 Dubaj 2007 

2:11:21 Benátky 2006 

2:12:18 Viedeň 2008 

 

    

Wilson Cheruiyot  Chelal ( KEN, 15.11.1982) 

Svoje kvality už potvrdzuje viacero sezón. Debutoval v osobnom rekorde druhým miestom v Eindhovene     

Osobný rekord 

2:09:06 Eindhoven 2003, 2. miesto 

2:10:57 Terst 2008 
 
Ketema Amensisa  Tadesse ( ETH, 1984) 
Spomedzi papierových favoritov má jeden z „ najčerstvejších osobákov“ dosiahnutý v apríli na severe 
Nemecka. 
Osobný rekord 
2:10:59 Hamburg 2009, 10. miesto 
2:12:02 Hamburg 2008, 10. miesto 
2:14:21 La Rochelle 2008, 1. miesto 

    

 
Philip Tarus  (KEN, 11.9.1974) 
Jeden z najskúsenejších bežcov štartovného poľa disponuje i najkvalitnejším osobným rekordom. Otázka 
znie, či sa k podobnému výkonu po istom časovom odstupe dokáže priblížiť. 
Osobný rekord 
2:08:33, San Diego 1999, 1. miesto 
1:00:24 , Stram Milano  1998 ( polmaratón 
1999  2:08:33    1 Suzuki San Diego CA 23 May ) 
2002  2:10:22    4  Benátky 2002, 4. miesto  
2003  2:09:24    2  Milano 2003, 2. miesto  
2005  2:12:33    7  Frankfurt 2005, 7. miesto  

 

Yusuf Songoka ( KEN ,1979 ) 

Mal štartovať v rovnakom termíne  v nemeckom Kolíne. Do košickej zostavy pribudol ako posledný. Veríme, 

že v cieli toto miesto prepustí inému z favoritov. 

Osobný rekord 

2:10:51 – Toríno 2007 

2:11:14 – Xamien 2006 

2:11:42 – Rotterdam 2005 
 

    

 

 



 

 

 
 
 
 
Prize Money 2009 
 

Men  

 

Women  

      

Winner  15.000  EUR sub 2:08:00  Winner  15.000  EUR sub 2:25:00 

 12.000  EUR sub 2:09:53 CR  10.000  EUR sub - 2:31:28 CR 

    9.000  EUR sub 2:11:00      5.000  EUR sub - 2:35:00 

    8.000  EUR without limit  4.000  EUR without limit 

        

Place 2./ 4.000  EUR   Place 2./ 2.000  EUR  

 3./ 2.000  EUR   3./   1.000  EUR  

 4./    1.500  EUR   4./ 800  EUR  

 5./ 1.000  EUR   5./ 500  EUR  

 6./    600  EUR   6./ 300  EUR  

 7./ 500  EUR      

  8./ 400  EUR      

 9./ 300  EUR      

 10./ 200  EUR      

 

 

 

Prize money for 2
nd 

up to 10
th

 place will be reduced to 50% 

if performance will be: 

Prize money for 2
nd 

up to 6
th

 place will be reduced to 50% 

if performance will be: 

 

over  : 2:20:00 

 

over  2:50:00 

 

 

Note:  Tax 19% 

          Bonuses are not cumulative. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   



 

       
      
 


