
 



 

Tlačová správa / Košice / 17.09.2013 

 

Korčuliari na trati MMM po 13. krát 
Písal sa rok 2001, keď sa na trati MMM po prvýkrát objavili Inline korčuliari. Postupne sa udomácnili 

a vytvárali na trati akýsi pestrofarebný predvoj pred bežeckým poľom. Všetkých fascinuje rýchlosť 

a elegancia tých najlepších i odhodlanie začiatočníkov. Od roku 2009 má táto disciplína svojho 

gestora v spoločnosti T–Systems Slovakia. Jej generálny riaditeľ  Thomas Bogdain k tomu uviedol: 

Som veľmi rád, že spoločnosť T-Systems Slovakia môže byť opäť súčasťou najstaršieho maratónu 

v Európe a to konkrétne podporou disciplín Inline 20 km. Chceme tak ukázať, že okrem vzdelania a 

technológií nám záleží aj na športovom duchu. Niekoľko desiatok zamestnancov našej spoločnosti 

sa registrovalo na Maratóne mieru, čo len potvrdzuje popularitu tohto podujatia v regióne. Tento 

rok budeme mať prvýkrát aj T-Systems maratón zónu, kde vystúpia aj naši zamestnanci, skvelí 

hudobníci a svoje si v tejto zóne nájdu aj rodičia s deťmi. 

 

Vyhráva košický maratón i Svetový pohár 
Inline korčuľovanie na Slovensku má jednu zo svojich najvýraznejších osobností práve v Košiciach. Je 

ňou Renáta Karabová, ktorá si doteraz pripísala na svoje konto 6 víťazstiev z celkovo 8 štartov na 

MMM. Zaujímavosťou určite je i fakt, že v roku 2011 ju oň obrala mladšia sestra Martina. 

Rok 2012 bol pre Renátu obzvlášť úspešný, keď zvíťazila v celkovom hodnotení Svetového pohára, 

reprezentovala Slovensko na MS v Taliansku a uspela i v Košiciach, keď vyhrala T-Systems Inline 

v rámci MMM. V aktuálnej sezóne má za sebou účinkovanie na Svetových hrách v Kolumbii. Renáta 

Karabová reprezentuje klub SC Košice RK Inlinecenter. 

 

Getrag Maratón 4 x 1/4 
Disciplína sa v programe MMM predstaví síce iba po 3. krát, no už dnes patrí medzi 

najvyhľadávanejšie. Kým vlani sa predstavilo 100 štvorčlenných štafiet, zdá sa, že v tomto roku ich 

bude podľa aktuálneho stavu 142 a pokiaľ by nedošlo k uzatvoreniu registrácie, mohlo ich byť zrejme 

podstatne viac.  

Nájdu sa firemné tímy i partie kamarátov, pre ktorých je táto forma účasti zaujímavým spôsobom ako 

do výsostne individuálneho športu vniesť tímového ducha. 

Gestorom disciplíny je spoločnosť Getrag Ford Transmissions, ktorá má svoje sídlo v priemyselnom 

parku Kechnec a vo všetkých disciplínach MMM 2013, teda nie iba v samotnom štafetovom behu,  má 

bohaté zastúpenie. Filozofia firmy vo vzťahu k jej zamestnancom sa odráža i v skutočnosti, že za rok 

2012 si odniesla prvenstvo v celoslovenskej súťaži Zdravá firma. 

 

Štafeta mesta Košice s výraznou posilou 
Getrag Maratón 4 x ¼ prilákal mnoho štafiet, medzi nimi i tú vedenú primátorom Richardom Rašim. 

Jej finišmanom bude jeho bratislavský kolega Milan Ftáčnik a novou posilou športovec, ktorého meno 

rezonuje v posledných rokoch skutočne prenikavo. Boxer Tomi Kid Kovács, majster sveta  WBF, 

majster Európy WBO, neporazený v profi ringu v 24 dueloch po sebe sa predstaví v úlohe 

vytrvalostného bežca, ktorá mu však nie je vďaka jeho variabilnému tréningovému programu až taká 

vzdialená.  
 
 



 

O svojom programe v Košiciach Tomi povedal : 

„Na víkend v Košiciach sa veľmi teším, nakoľko budem v nasadení hneď dvakrát. Tak na mojom 

boxerskom maratóne v piatok, ako aj v nedeľu, keď sa postavím na štart samotného behu. Je to 

skvelá predpríprava na môj najdôležitejší zápas v živote, keď ma v novembri čaká v Číne zápas 

o titul majstra sveta WBA. Beh je neoddeliteľnou súčasťou mojej prípravy, takže som rád, že 

môžem spojiť príjemné s užitočným. Verím, že mi Košice napomôžu v dosiahnutí môjho veľkého 

cieľa.“ 
 

 
Vizitky favoritov - I. časť 

Prinášame prvú časť profilov favoritov 90. ročníka MMM v kategórii mužov: 

 

Patrick Kiptanui KORIR  (KEN, 1977)  
Vo svojej zbierke má 4 víťazstvá na maratónoch a polmaratónoch. V tejto sezóne si v Ríme zlepšil svoj 

„osobák“, ďalšou šancou sú Košice. 

 Osobný rekord 2:11:32 Rím 2013, 10. miesto 

                     2:11:36 Toulouse 2011, 1. miesto 

  2:12:07 Madrid 2012, 1. miesto 

 

Elisha Kiprop BARNO (KEN, 1985)  

Kenský atlét zatiaľ absolvoval len dva maratónske štarty doma v Nairobi, preto je jeho vizitka vcelku 

skromná. 

Osobný rekord  2:11:19 Nairobi 2012, 6. miesto 

 2:15:03 Nairobi 2011, 21. miesto 

 

Andrew KIPROP  (KEN, 1989)   

Má za sebou niekoľko polmaratónov, v minuloročnej sezóne prešiel už aj na maratónsku trať. Po exotickej 

Číne, kde debutoval víťazstvom, tak absolvuje svoj prvý európsky maratón. 

Osobný rekord  2:13:18 Yingkou 2012, Čína, 1. miesto 

 1:03:15 Polmaratón Berlín 2011, 12. miesto 

 1:03:31 Polmaratón Nairobi 2009, 17. miesto 

 
Beyene Effa SOBOKA  (ETH, 1987)  

Etiópsky bežec debutoval v tomto roku na náročnom, kopcovitom maratóne vo Francúzsku, kde za 

víťazom zaostal len o 40 sekúnd. Informácie z tréningovej prípravy hovoria, že má potenciál stále sa 

zlepšovať. 

Osobný rekord  2:13:05 Mont St. Michel 2013, 3. miesto 

 



 

 

Peter Kamau KARANJA (KEN, 1978)  

Peter Kamau bude mať svoj európsky debut v Košiciach. V minulom roku skončil v silnej konkurencii 

kenských bežcov na Mwea Marathone v Top 10. 

 

David KIBET (KEN, 1990)  

Mladý Keňan zažije v Košiciach maratónsky debut. Minuloročný víťaz Lawrence Kimaiyo, s ktorým 

trénuje v skupine o ňom tvrdí, že je silnejší a vytrvalejší bežec ako on sám. Ak sa Lawrencove slová 

naplnia, tak David môže len a len prekvapiť. 

 
 
Stav registrovaných bežcov k 16.09.2013  
V tejto rubrike sa veľa za týždeň nezmenilo, čísla ešte mierne poskočia zaradením elitných atlétov 

do štartovej listiny. 

 

Disciplína Dĺžka trate         Muži         Ženy        Spolu 

Maratón 42 195 m          1679           205          1884 

Polmaratón 21 097 m          2006            634          2640 

T-Systems Inline  20 000 m            234              71            305 

Handbikeri & Vozičkári 20 000 m              15                2              17 

Getrag Maratón 4 x 1/4  42 195 m            380            188            568 

Univerzitný beh 12 000 m                35 

U. S. Steel Family Run 4 200 m          *2800 

Atletika hrou Rôzne            *500 

Juniorská štafeta 42 x 1000 m            *640 

Spolu         **9389 

Počet krajín                         51 

*    vopred limitovaný a vypredaný počet  štartových čísel  

**  stav registrovaných k 15.09.2012:                                                      6972 

 
 
Čím sa živia maratónski bežci?  
Vieme, že tí najlepší samotným behom, no všetci ostatní majú svoje civilné profesie. Čo z tohto 

pohľadu ponúka  štartová listina hlavných disciplín?  

Rebríček vedú manažéri, ktorých je temer 400 pred administratívnymi pracovníkmi, študentmi, 

programátormi, inžiniermi a tými, ktorí si uviedli, že sú majiteľmi firmy. Nájdeme však i 113 lekárov, 

99 právnikov, či 98 policajtov. Celkovo si mali účastníci možnosť vybrať zo 69 profesií. Prekvapilo,  

pre koľkých z nich to bolo málo a vyplnili kolónku „Iná“.  
 

 


