
 

 

 

Tlačová správa MMM 2012 / Košice,18. 9. 2012 
 
Športovci so zdravotným hendikepom sú inšpiráciou pre všetkých 

Anna Oroszová opäť na štarte MMM 
Jedna z najúspešnejších  telesne postihnutých  športovkýň na Slovensku, Anna Oroszová, nevynechá 

ani v tomto roku štart na Medzinárodnom maratóne mieru. Prvé úspechy začínala zbierať v športovej 

disciplíne powerlifting (tlak na lavičke) kde získavala pravidelne medailové umiestnenia 

z majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy. Je účastníčkou Paralympiády v austrálskom Sydney 

v roku 2000 a tiež v roku 2004 v Aténach – Grécko, kde zhodne získala 6. miesto. V roku 2008 sa po 

neúspešnej nominácii na Paralympiádu v Pekingu preorientovala na handbike (ručný bicykel) a urobila 

dobre, pretože už po roku tvrdého tréningu premenila doslova litre potu na cestách a v posilňovni 

v cenný kov, keď v Talianskom Bogogne získala na Majstrovstvách sveta ako jediná reprezentantka 

celej výpravy cyklistov bronzovú medailu. Aktuálne sa Anka vrátila z Paralympiády v Londýne, kde 

vo svojej hanbike kategórii obsadila v cestných pretekoch 10. miesto.  
 
Z Kene, no nie medzi favoritmi  
Už sme si zvykli, že z Kene do Košíc merajú cestu výlučne ašpiranti na víťazstvo. Inak je tomu 

v prípade športovca, ktorý sa volá Henry Wanyoke.  Je nevidiaci a tak je zrejmé, že jeho ciele sú iné. 

Na Slovensko ho pozvalo občianske združenie eRko, ktoré cez program Dobrá novina podporuje 

rozvojové projekty v Afrike zamerané na znižovanie chudoby, medzi nimi aj projekty pre ľudí s 

postihnutím. „ Je to skupina tých najchudobnejších z chudobných. Aj u nás sa takíto ľudia stretávajú s 

diskrimináciou a len veľmi zriedka sa na nich verejnosť pozerá ako na rovnocenných, s talentom a 

schopnosťami. Postihnutie v Afrike je navyše veľmi často vnímané ako trest či kliatba a tak je ich život 

naozaj ťažký, bez vzdelania, práce či možnosti chodiť do spoločnosti. Pozvali  sme Henryho  preto, 

aby sme spropagovali, čo všetko môžu ľudia s postihnutím dokázať, ak majú na rozvoj svojho talentu 

vytvorené podmienky.“  Uviedla koordinátorka programu Dagmar Mekiňová.  Henry Wanyoke pobeží 

spolu so svojim vodičom v Košiciach polmaratón.  V jeho vizitke sa možno dočítať, že je držiteľom 

troch zlatých  medailí  z paralympiád  v Sydney a Aténach a v roku 2004 vytvoril  v Hamburgu časom 

2:31:31 svetový rekord nevidiacich v maratóne. 
 
Ako sa pripraviť na maratón? Navštevuj Bežeckú  školu MMM . 
Temer 1000 nováčikov v štartových listinách jednotlivých disciplín MMM napovedá, že behu sa 

začína postupne venovať čoraz viac ľudí, z ktorých viacerí  potrebujú poradiť, aby ich tréningová 

príprava priniesla aj vytúžené ovocie. Preto vznikla Bežecká škola MMM v spolupráci s portálom 

Beháme. sk a  bežeckým expertom Milošom Škorpilom z Prahy. Jeho rady nájdete na stránke 

kosicemarathon.com a stretnúť ho budete môcť i na štartovej čiare MMM. Pre bežcov z Košíc už 

temer rok funguje aktivita v podobe spoločných tréningov, organizovaná každý utorok o 19-tej hodine 

s veľmi symbolickým miestom štartu, pod Sochou maratónskeho bežca. Začiatočníci tak majú 

možnosť stretnúť sa so skúsenejšími bežcami a získať tak potrebné rady, či motiváciu do ďalšej 

prípravy. 
 

 



 

 

 

 

 
Getrag Maratón 4 x ¼ 
Ako sme už písali stále populárnejšia štafeta, v ktorej sa štvorčlenné tímy snažia zdolať maratónsku 

vzdialenosť, získala svojho patróna a tak nesie názov GETRAG Maratón 4 x ¼. V porovnaní 

s vlaňajškom je v rovnakom čase registrovaný približne dvojnásobný počet štafiet. Čakajú na nich  dva 

dvanásť a dva deväťkilometrové úseky, ktoré si rozdelia podľa svojej vlastnej stratégie.  

Koho budú môcť diváci vidieť na štarte? Okrem štafiet zložených zo zamestnancov spoločnosti 

GETRAG Ford Transmissions je to už tradične  štafeta primátora mesta Richarda Rašiho,  v ktorej by 

mal hosťovať aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Silnú zostavu povedie populárny Sajfa, ktorý do 

tímu získal nášho bývalého olympionika Marcela Matanina i známeho kondičného trénera Ivana 

Gaboviča. Steelers je názov štafety, v ktorej nebudú chýbať dvaja viceprezidenti U.S.Steel Košice 

John Coyne a Mark Tabler a medzi prihlásenými vidíme i známeho košického novinára Dušana 

Bodnára. Finišmanom hudobníckej  štafety  bude  líder skupiny No Name Igor Timko.   

 

 
Stav registrovaných bežcov k 15.9.2012   

 

Disciplína Dlžka trate Muži Ženy Spolu 

Maratón 42 195 m 904 71 975 

Polmaratón 21 097 m 1448 370 1818 

T-Systems Inline  20 000 m 235 62 297 

Handbikeri 20 000 m 14 4 18 

Vozičkári 20 000 m 2 0 2 

Gatrag Maratón 4 x 1/4  42 195 m 204 84 288 

U.S.Steel Family Run 4 200 m   2500* 

Atletika hrou Rôzne   500* 

Juniorská štafeta 42 x 1000 m   500* 

Spolu    6898** 

Počet krajín    49 

* maximálny a limitovaný počet vydaných štartovných čísel bude tak ako 

  v roku 2011 plne vyčerpaný (vypredaný) 

** stav registrovaných k rovnakému dátumu 2011 bol :              6277 

     stav registrovaných v deň štartu v roku 2011 bol :              6644 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Vizitky favoritov – 1. časť 
 
Muži  
Elijah Kiprono Kemboi  (KEN, 1984)   
Nestáva sa v posledných rokoch v Košiciach často, aby sme boli svedkami pokusu o obhajobu titulu. 

Kemboi,  pýšiaci sa dvoma víťazstvami v navlas rovnakých časoch,  je jednou z mála výnimiek. 

Osobný rekord  2:11:15 Košice 2011, 1. miesto 
 2:11:15 Antverpy 2011, 1. miesto 

 2:12:15 Barcelona 2012, 10. miesto 

  

David Cherono Toniok (KEN, 1984) 
Ak sa pozrieme na Davidov zápis, vidíme, že Košice budú jeho „ najsevernejšou „ maratónskou zastávkou. 

Papierovo patri skôr k druhému sledu favoritov, rovnako ako vlani tak trochu prekvapujúci víťaz Elijah 

Kemboi. 

Osobný rekord 2:11:26  Marrakech 2010, 4. miesto 

 2:13:09 Madrid 2011, 6. miesto 

 2:13:24 Carpi 2011, 4. miesto 

 

 

Dennis Musembi Ndiso (KEN, 1983 ).  
Pretekár, ktorý disponuje  výborným výkonom 27:46 na dráhe v Prahe na 10.000 metrov, často  štartuje 

v meste na Vltave. Tu zaknihoval i svoj doposiaľ najrýchlejší  maratón.  

Osobný rekord 2:10:51   Praha 2010, 6. miesto 
 2:12:13 Marrakech 2012, 10. miesto 

 2:13:51 Istanbul 2009, 4. miesto  

 

 

Lawrence Kimwetich Kimaiyo (KEN, 1990)   
Mladý atlét nemal vlani žiaden maratónsky zápis a taj je jeho vizitka zatiaľ vcelku chudobná.  

Osobný rekord  2:11:46 Torino 2010, 2. miesto 

  

Ženy 

  

Maryna Damantschevich  (BLR, 1984)  
Vlaňajšia víťazka vylepšila na jar svoje maximum vo Viedni a mesiac pred obhajobou prvenstva zvíťazila 

i na polmaratóne v poľskej Pile. K maratónu pri tom prešla s kratších tratí iba v roku 2010. 

Osobný rekord: 

 2:32:18 Viedeň 2012, 6. miesto 
 2:33:53 Košice 2011, 1. miesto 

 2:35:22 Krakov 2011, 3. miesto 

 

Ďalšie mená a vizitky favoritov budú zverejnené v 39. a 40. týždni na  TK MMM  



 

 

 

 

Prize Money 2012 
  

Pre víťazov a umiestnených pretekárov boli pre rok 2012 vypísané tieto finančné odmeny 

 

Men  

 

Women  

      

Winner  20.000  EUR sub 2:07:00  Winner  15.000  EUR sub 2:26:00 

 15.000  EUR sub 2:08:33 (CR)  10.000  EUR sub  2:30:00  

   12.000  EUR sub 2:10:00  8.000  EUR sub 2:30:50 ( CR ) 

 9.000 EUR without limit  6.000  EUR without limit 

        

Place 2./ 4.500  EUR   + 1.000 EUR sub 2:10  Place 2./ 2.500  EUR + 1.000 EUR sub 2:30 

 3./ 2.500  EUR  + 1.000 EUR sub 2:10  3./   1.500  EUR + 1.000 EUR sub 2:30 

 4./    1.700  EUR +  800 EUR sub 2:10  4./ 1.000  EUR +  800 EUR sub 2:30 

 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      

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 



 

 

 


