
 

 

Tlačová správa 
Košice, 12. 9. 2017 

Aktuálne témy v príprave  94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru. 

 

 

ENORMNÝ ZÁUJEM UŽ OD FEBRUÁRA 

Od februára 2017 pretrváva enormný záujem registrovať sa na 94. ročník MMM. Od poslednej 

zverejnenej informácie 4. septembra sa počet registrovaných zvýšil o ďalších 435 bežcov a účastníkov, 

prekonal tak ďalšiu métu a zastavil sa na čísle 13 010. 

Súčasne organizátori už v pondelok 11. septembra registráciu vo všetkých disciplínach zastavili. Do 

databáz tak pribudnú už iba elitní pretekári a ďalší pohyb bude minimálny. Na trati by podľa súčasného 

stavu registrácie malo mať zastúpenie 48 krajín. 

 

On-line registrácia MMM Stav k 12. septembru 2017 

Disciplína        Počet registrovaných  

Maratón  1943 

Polmaratón  4323 

Štafeta 4 x 1/4  949 

Inline  343 

Handbike& Vozičkari 19 

Minimaratón 3762 

Juniorská štafeta* 700 

Detská atletika* 550 

Spolu 12589 

Chodí celá rodina - nesúťažná disciplína* 500 

*limitovaný /známy konečný počet účastníkov   

**Počet registrovaných k 11. 9. 2016 11713 

 

 



 

 

 

PROGRAM MMM 

PIATOK, 22. SEPTEMBER 2017 

15.00  Položenie kytice kvetov na hroby Vojtecha Bukovského, Jána Margitu a Arpáda Račka 

Verejný cintorín 

 

PIATOK, 29. SEPTEMBER 2017 

10.00    Otvorenie registračných centier a Expa MMM, Námestie Osloboditeľov, Aupark Košice  

10.00 Detská Atletika – športové súťaže detí košických škôl, Mestský park Košice 

15.00 Tlačová konferencia a akreditácia médií, Hotel DoubleTree by Hilton 

 

SOBOTA, 30. SEPTEMBER 2017 

09.00    Expo MMM a sprievodný pódiový program, Námestie osloboditeľov, Aupark Košice 

10.00    Vodácky maratón, Malá Lodina 

10.30  Diamantový klub MMM – odovzdanie čestných certifikátov členom klubu, Expo MMM 

11.00     Predstavenie a autogramiáda favoritov MMM 2017, Expo MMM 

14.00    Pasta Párty pre účastníkov MMM (do 19.00), Hotelová akadémia, Južná trieda č. 10 Košice 

16.00    Chodí celá rodina – prechádzka s Matejom Tóthom , Expo MMM, Mestský park, Hlavná ulica  

18.00    Pijatie hostí MMM 2017 primátorom mesta Košice, Historická radnica , Hlavná ulica Košice 

19.00    Zapálenie maratónskeho ohňa, Námestie Maratónu mieru Košice 

 

NEDEĽA, 1. OKTÓBER 2017 

08.40    Oficiálne otvorenie MMM 2017, Hlavná ulica Košice 

              Štarty disciplín 

08.50 Inline, Handbike a Vozičkári 

09.00 Maratón, Polmaratón, Juniorská štafeta „Emil Zátopek“, Magna GETRAG 4× ¼ maratón 

09.10 U. S. Steel Family Run – Minimaratón, Firemný beh 

09.30 Hudobný maratón na trati pretekov , program Expo MMM 

11.00 Očakávanie víťazov maratónu 

11.30 Slávnostné ceremoniály vyhlasovania víťazov 

15.00    Ukončenie pretekov MMM 2017 

 



 

 

PRÍDU SI PREVZIAŤ PAMÄTNÉ CERTIFIKÁTY 

O nováčikoch na maratónskej trati, ktorí sa predstavia v programe 

Môj prvý maratón ešte budeme hovoriť.  Na opačnom konci stoja 

členovia nášho Diamantového klubu. Povedané inak, do klubu ste 

prijatí ihneď, keď pokoríte trať MMM aspoň 25 krát. Práve 

odovzdanie pamätných certifikátov členom Diamantového klubu 

bude dozaista patriť medzi jeden z vrcholov programu 94. ročníka 

MMM. Tento akt sa uskutoční v sobotu 30. septembra o 10.30 na 

hlavnom pódiu Expa MMM pred SC Aupark. V zostave 49 členov 

Diamantového klubu nájdete i tri ženy a pri pohľade na ich najlepšie 

výkony, ktorým tróni čas Petra Poláka 2:25:20 z roku 1980, musí 

každý uznať, že to nie sú iba zberači štartov, ale i veľmi kvalitní bežci. Celý zoznam členom 

Diamantového klubu nájdete v prílohe tejto tlačovej správy alebo tiež na webovej stránke  

http://www.kosicemarathon.com/diamantovy-klub-mmm/ 

 

S KÝM OSLÁVIME 20. VÝROČIE IAAF MAJSTROVSTIEV SVETA ?  

Od pamätného svetového šampionátu IAAF v polmaratóne uplynie 

onedlho 20 rokov. Organizátori MMM 2017, z ktorých mnohí boli 

súčasťou tohto výnimočného podujatia v roku 1997,  stále 

doladzujú program a hostí k tejto udalosti. Pripomeňme, že išlo 

vtedy o 6. majstovstvá sveta v polmaratóne a z pohľadu športových 

výsledkov sa Košice usadili na čele vtedajších štatistík. Víťazný čas 

Shema Kororiu 59:56 bol prekonaný až na desiaty pokus pri 

majstrovstách sveta v Birminghame v roku 2009, keď Zersenay 

Tadese z Eritrei zvíťazil za 59:35. Ženský titul si v Košicach 

vybojovala Tegla Loroupe za 68:14 a tá potom získala i ďalšie dva 

tituly na tejto trati v rokoch 1998 a 1999. Iba čo zhasol réžisérsky pult v prenosovom voze, z ktorého 

sa vysielal live prenos do stovky krajín celého sveta, už sa organizátori pustili do veľkej ofenzívy, aby 

vymenili kulisy a opäť pripravili trať a zázemie pre netradičný popoludňajší maratón, ktorý sa konal 

s poradovým číslom 74. Trať zvládol najrýchlejšie ďalší Afričan, My Tahar Echchadli z Maroka, 

v kategórii žien sa tešili z prvenstva naši severní susedia, na najvyšší stupienok sa postavila Poľka 

Wioletta Urygová. 

http://www.kosicemarathon.com/diamantovy-klub-mmm/


 

 

ŽENU NEZASTAVÍŠ 

Aspoň tak to vyzerá pri pohľade do zoznamu už 

prihlásených bežcov na tohtoročný maratón v 

Košiciach. Podľa prepočtu by mali tvoriť už 37 % 

štartového poľa, čo predstavuje 4800 dievčat 

a žien v pohybe.  

Aj program Women Friendly Marathon 

pokračujúci  už 6. rokom sa spolu s vášňou,  ktorú 

ženy pre beh objavili, podpisujú pod tieto 

štatistiky. Nezabudnime, že od prelomového 

počinu Kathrine Switzer, ktorá prezlečená za muža absolvovala maratón v Bostone a odštartovala túto 

emancipačnú vlnu, uplynulo na jar presne 50 rokov. Slávna snímka s riaditeľom pretekov Jockom  

Semplem (ten  mimochodom v roku 1947 bežal aj v Košiciach ), snažiacim sa Kathrin násilím stiahnuť 

z trate, obletela doslova svet. 

Pre ženy v cieli 94. ročníka MMM chystáme i ďalší prejav galantnosti, keď časť z nich získa svoju 

medailu v špeciálnom bode, ktorý nazývame WFM Gate. 
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MATEJ TÓTH PREJDE KOŠICE S ÚČASTNÍKMI PROGRAMU CHODÍ CELÁ RODINA 

Ako sme informovali už 4. septembra, stretnutie s olympijským  

víťazom Matejom Tóthom v maratónskych Košiciach dostáva 

ďalšiu podobu. V roku 2015 po zisku titulu v Pekingu pochodoval 

polmaratón na trati MMM, vlani po zisku zlata v Riu  bol štartérom 

a obletovanou hviezdou na autogramiáde. Tentokrát budú mať 

jeho fanúšikovia na výber opäť niečo iné. Prejsť sa Košicami s týmto 

nesmierne sympatickým a výnimočným športovcom a odniesť si 

cenný suvenír v podobe štartového čísla, ktoré, na hoc nesúťažnú 

disciplínu, organizátori pripravili. Budú vydané v limitovanej sérii 

500 ks a dajú sa získať zatiaľ veľmi jednoducho vďaka bezplatnej 

registrácii na: 

https://registration.kosicemarathon.com/jsf/user/registracia/registracia.jsf 

Štartové čísla sa budú dať vyzdvihnúť v piatok a v sobotu na tradičnom 

mieste v OC Aupark Košice,  a potom sa účastníci môžu  tešiť na štart tejto 

prechádzky v sobotu 30. septembra o 16.00 z Expa MMM na Námestí 

Osloboditeľov. Trať, ktorej dĺžka sú necelé 4 kilometre, povedie zeleným 

srdcom i historickým centrom Košíc. Partnerom tejto aktivity je  Slovenská 

sporiteľňa, ktorá dlhodobo podporuje rozvoj Medzinárodného maratónu 

mieru v pozícii jedného z jeho hlavných partnerov. 

 

MÔJ PRVÝ MARATÓN 

K motivácii vyskúšať si na slávnej a súčasne i rýchlej trati 

v Košiciach po prvýkrát celú maratónsku vzdialenosť 

prispieva po druhýkrát aj program Môj prvý maratón. Dnes 

je doň prihlásených 402 bežcov zo Slovenska a tu je niekoľko 

citátov z ich letnej  prípravy. Martina (Košice) „Tréningy som si preniesla i na dovolenku do 

Chorvátska, kde ma „koučovali“  najmä  moje deti.“  Rasťo (Sabinov) „Nabehal som o 70% kilometrov 

viac ako vlani. Stále premýšľam či to bude stačiť.“ Fero (Dunajská Streda) „Mám rešpekt, ale veľmi 

sa teším na Košice„ Lenka (Bratislava) „Našťastie som mohla všetky 3 deti na prázdniny posunúť 

k babke. Tréningy naberajú tempo, začína to byť peklo.“ 

https://registration.kosicemarathon.com/jsf/user/registracia/registracia.jsf


 

 

NOVÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA MMM 

Za jednu z najatraktívnejších noviniek blížiaceho sa maratónu v Košiciach možno určite považovať 

novú mobilnú aplikáciu, ktorú si v týchto dňoch môžu záujemcovia jednoducho a bezplatne stiahnuť 

do svojich mobilných telefónov. Ide o adaptáciu appky z dielne spoločnosti MyLaps, poskytovateľa 

dátových a časomerných služieb pre maratóny na celom svete. Popri množstve cenných informácií o 

programe maratónskeho víkendu, mapách tratí a aktualitách MMM 2017, umožní nová aplikácia aj tzv. 

live tracking, teda sledovanie pohybu zvoleného bežca na trati košického maratónu. Bezplatnú 

aplikáciu nájdete v App Store a obchode Google Play pod názvom Kosice Peace Marathon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIZITKY FAVORITOV ČASŤ I. 

Celkovo sa na MMM 2017 so statusom Elite predstaví  vrátane „pacemakerov“ temer 30 pretekárov. 

Prinášame vizitky prvej skupiny spolu favoritov: 

 

Muži  

Tadesse Mamo (ETH, 1991)  

Tak trocha záhadný bežec, ktorý vlani pri svojom debute získal v Košiciach nečakane bronz. Počas 

uplynulých 12 mesiacov však neevidujeme žiadne ďalšie medzinárodné štarty. Možno prekvapí opäť. 

PB 2:10:17 / Košice 2016, 3. miesto 

 

Fikre Assefa Robi (ETH, 1989)  

Prichádza zo skupiny manažéra Josa Hermensa. Ten v minulosti držal ruku aj nad kariérou 

fenomenálneho Haile Gebrselassieho. 

PB 2:10:01 / Praha 2015, 4. miesto 

Ďalšie výsledky 

2:10:23, Linz 2013, 3. miesto 

2:10:43, Rabat 2017, 6. miesto 

 

Solomon Lema Biratu (ETH, 1991)  

Jeho osobné maximum je z tejto sezóny. Ak však bude chcieť v Košiciach výraznejšie miešať karty, mal 

by ho rozhodne posunúť opäť ďalej. 

PB 2:12:18 / Rím 2017, 6. miesto 

Ďalšie výsledky 

2:13:05, Enschede 2014, 5. miesto 

 

Gebreyohannes Gezehai Samsung (ERI, 1992)  

Jeho krajan Ghirmay Ghebreslassie sa v roku 2015 ako 19 ročný stal šokujúco majstrom sveta.  

Gebreyohannesa preto určite, napriek hodnote osobného rekordu,  netreba podceňovať.  Eritrea by 

mala mať podľa štatistík  vďaka tomuto 25 ročnému pretekárovi na MMM premiéru. 

PB 2:14:25 / Praha 2017, 8. miesto 

Ďalšie výsledky 

1:00:12, Polmaratón Kodaň 2014, 8. miesto  



 

 

 

 

Ženy 

Meseret Abebayehu Alemu (ETH, 1998)  

Pozrite sa na jej rok narodenia. Nemá ešte 20 a to ju v Bejrúte pustili na trať maratónu dokonca už 

v roku 2015. Je to trend etiópskej maratónskej školy. Môžeme polemizovať či správny. 

PB 2:29:14 / Barcelona 2017, 4. miesto 

Ďalšie výsledky 

2:36:26, Bejrút 2015, 2. miesto 

1:12:39, Polmaratón Istanbul 2015, 7. miesto 

 

Worknesh Akému Mola (ETH, 1990) 

Vyhrala v Rabate v pretekoch, ktoré boli podľa jej manažéra mizerne zorganizované. Aj preto si na 

rýchlu trať v Košiciach spoločne veria. 

PB 2:29:35 / Rabat 2017, 1. miesto 

 

Hellen Chepkorir (KEN, 1994) 

Minimum zápisov tejto 23 ročnej Keňanky hovorí, že veľa skúseností z veľkých štartov nemá. Pokúsi sa 

ich doplniť práve v Košiciach. 

PB  2:35:55 / Rotterdam 2017, 7. miesto 

 

 

 

 

 

 


