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Z ROKA NA ROK JE NÁS VIAC
Posledný ročník Medzinárodného maratónu mieru so sebou priniesol prekročenie magickej hranice počtu
účastníkov, keď sa na štart vo všetkých kategóriách spoločne postavilo neuveriteľných 5074 športovcov z 38 krajín
celého sveta. Ak sa pozrieme o rok dozadu, vidíme, že nárast dosiahol zaujímavých 30%.
Opäť nesklamali ani diváci, ktorých bolo v uliciach mesta aj vďaka výbornému počasiu neúrekom. Spoločne s tými
pri televíznych obrazovkách, tak prejavili svoj záujem, nadšenie a podporu tomuto jedinečnému podujatiu.
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SEDEM KOŠICKÝCH REKORDOV
To, že sa košickému maratónu tento rok mimoriadne darilo,
potvrdzuje i celá plejáda rekordov, ktoré sa v prvú októbrovú
nedeľu zrodili. Spoločne sme ich narátali minimálne sedem. Asi
ten najpodstatnejší hovorí o 5074 registrovaných účastníkoch
najstaršieho maratónu v Európe.
Okrem toho si piati zo šiestich medailistov vytvorili osobné rekordy
a víťazka ženskej kategórie Olena Burkovská z Ukrajiny vytvorila
dokonca nový traťový rekord časom 2:30:50.
Ďalší zo zaujímavých momentov hovorí, že ešte nikdy neboli
v mužskej kategórii zabehnuté kvalitnejšie časy pre všetkých
umiestnených na druhom až šiestom mieste.
Celkovo sa po športovej stránke košický maratón zaradil do prvej
európskej dvadsiatky z takmer stovky licencovaných maratónov na
starom kontinente.

LEGENDA ZAVÍTALA DO KOŠÍC
Projekt „Po stopách maratónskych legiend“ bol v tomto roku venovaný dvojnásobnému olympijskému víťazovi
Waldemarovi Cierpinskému.
V Košiciach štartoval celkovo päťkrát a svojou návštevou nás poctil i v roku
2009. Napriek tomu, že jeho hviezdna kariéra a víťazstvá v Montreali
a Moskve sú už minulosťou, stále je vo výbornej kondícii a s radosťou
absolvoval posledný symbolický úsek Juniorskej štafety, nesúcej jeho
meno. Úctu mu tak okrem preplnených ulíc zložilo i 42 mladých bežcov
z celého regiónu, ktorí sa kvaliﬁkovali do tejto ﬁnálovej štafety. Pri
stretnutí s novinármi povedal: „Bez môjho košického štartu v roku 1974
by nebolo olympijských víťazstiev v Montreali a Moskve”. Na otázku, kde
zrealizuje svoj avizovaný maratónsky štart v roku 2010, pri príležitosti
životného jubilea, nevylúčil, že by to mohlo byť práve v Košiciach, odkiaľ
odchádzal s výnimočnými pocitmi.
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ZÁUJEM VYŠŠÍ AKO O F1
Mnohorakosť a pestrosť programu sa odzrkadlili i v záujme informačných médií,
ktoré prijali pozvania na celkom sedem tlačových konferencií, venovaných všetkým,
pre verejnosť atraktívnym oblastiam prípravy MMM.
Tieto snahy boli podporené aj inzertnou kampaňou v celoslovenských elektronických
a tlačových médiách a ďalší zaujímavý rast zaznamenala aj návštevnosť webovej
stránky podujatia. V úplnom závere sme akreditovali viac než 100 zástupcov
novinárskej obce, medzi nimi i tých televíznych, vyrábajúcich z Košíc živé vysielanie.
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O zábery zo slnkom zaliatej metropoly východu bol medzi divákmi na Slovensku
skutočne záujem. Píplmetre potvrdili, že dokonca vyšší než o popoludňajší prenos
pretekov Formuly 1.

PRÍBEHY ÔSMICH DESAŤROČÍ
Odpoveď na otázku ako zhmotniť aspoň časť bohatých archívov a priblížiť
ich verejnosti pri príležitosti výročia prvého štartu maratónskeho behu
v Košiciach, našli organizátori vytvorením putovnej výstavy s názvom
„Príbehy ôsmich desaťročí“.
Zachytáva momenty zrodu tohto podujatia, aby v ďalšom bola venovaná
najmä najvýraznejším osobnostiam, ktoré do Košíc za uplynulé obdobia
zavítali. Nie sú to iba víťazi, ale napríklad i veľké hviezdy svetového
maratónu, ktorým sa však v Košiciach nepodarilo zvíťaziť.
Osobitný pohľad je venovaný domácim maratónskym hviezdam,
priekopníčkam ženského maratónu, ale aj pamätnému roku 1997, kedy sa
v Košiciach uskutočnili IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne so štartom
takých hviezd, akými boli Stefano Baldini, či Tegla Loroupe.
Výstava, ktorú mali možnosť vidieť záujemcovia na viacerých miestach Slovenska, nezabúda ani na návštevu
významných hostí MMM, šéfov svetovej atletiky Adriana Paulena a Prima Nebiola, ale tiež na legendárneho Emila
Zátopka, ktorý Košice navštívil naposledy v roku 1992.

NO NAME V ŠTAFETE 4X1/4 MARATÓN
Pozornosť, s ktorou sa stretla nová súčasť maratónskeho
programu - Štafeta 4 x ¼ maratón, všetkých úprimne
potešila.
Tesne po zverejnení prvých informácií, zakotvila
v štartovom poli aj hudobná skupina No Name so svojím
lídrom Igorom Timkom. Na trati sa k nim pridal i
primátor mesta Košíc František Knapík, aby so cťou
preťali cieľovú čiaru v čase tesne nad 4 hodiny. Pár
okamihov potom prisľúbili, že o rok sú späť.
Najviac sa spomedzi 35 štaﬁet darilo ďalšej zaujímavej
zostave na čele s populárnym moderátorom Sajfom.

WWW.KOSICEMARATHON.COM

GALÉRIA VÍŤAZOV
Ďalšia z iniciatív Maratónskeho klubu, zavŕšená v roku 2009,
smeruje k sprístupňovaniu a kompletizácii historických údajov
z archívov Medzinárodného maratónu mieru.
V projekte Galéria víťazov ide o proces vyhľadávania životopisných
a výsledkových informácií, viažúcich sa k menám košických
víťazov. Ovocím niekoľkomesačnej činnosti redakčného tímu je
unikátny súbor informácií, aký zrejme nenájdete zverejnený pri
žiadnom inom svetovom maratóne. I Boston sa obmedzuje iba na
chronologický zoznam víťazov.
Maratónsky klub chce využiť zostavené dáta pri ďalšej publikačnej
činnosti a ambíciou je samozrejme aj vyhľadávanie ďalších
zdrojov dopĺňajúcich informácie o košických šampiónoch. Galéria
je verejnosti sprístupnená v slovenskom i anglickom jazyku na
internetovej stránke www.kosicemarathon.com.

HUDBA VALIACA SA DO MARATÓNSKYCH ULÍC
Pozorný divák vidí, že maratón sa v Košiciach mení z výlučne
atletického zápolenia na festival športových, kultúrnych
a spoločenských aktivít, s cieľom byť atraktívny pre čo najpočetnejšiu
časť obyvateľov a návštevníkov mesta. Narastajúci počet účastníkov,
záujem médií, ale aj plné ulice dokazujú, že táto cesta je vnímaná
veľmi pozitívne.
Aj tento rok sa medzi spomínané spestrenia zaradil divácky obľúbený
Hudobný maratón, predstavujúci šnúru vystúpení skupín rôznych
hudobných žánrov. V rámci neho sa Košiciam predstavilo množstvo
formácií, ktorých hudba zaznela v piatok a v sobotu z centrálneho
pódia na Dolnej bráne, a ktorá v nedeľu zaplnila maratónske ulice,
spríjemňujúc divákom i bežcom čas strávený na maratónskej trati.

CVAKNI SI MARATÓN
Spoj šport s umením - tak znela výzva organizátorov 86. ročníka Medzinárodného
maratónu mieru a ľudí z tímu Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorá smerovala
voči všetkým tým, ktorí milujú atmosféru maratónom zaplnených košických ulíc
a radi zachytávajú takéto momenty svojím fotoaparátom. Úloha teda bola
jednoduchá - nechať sa inšpirovať atmosférou jedného z najväčších športových
podujatí na Slovensku, zachytiť emócie, tváre a výkony maratóncov či divákov
a predstaviť svoj unikátny pohľad na to, ako Medzinárodný maratón mieru mení
podobu Košíc a robí jeden celkom obyčajný októbrový deň neobyčajným sviatkom
nielen pre milovníkov športu, ale pre každého obyvateľa a návštevníka Košíc. Porota
vyberala z takmer 200 fotograﬁí. Víťazom súťaže sa nakoniec sa stal Vladimír Debnár
a jeho snímka S vetrom vo vlasoch. Najlepších 18 fotograﬁí sa objavilo v uliciach Košíc
na citylightových plochách v rámci Citylight Gallery.
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