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DOČKÁME SA
NOVÝCH PYLÓNOV SLÁVY
Pri obzretí sa za maratónskym dianím v roku 2015 nemôžeme nechať
bez povšimnutia piatok 2. januára, keď naše rady opustil Arpád
Račko. Spomienkou a poctou autorovi Sochy maratónskeho bežca
bolo i zapracovanie motívov jeho diela do loga MMM 2015.
Neskôr už všetkých potešila skutočnosť, že z prostriedkov verejnej
zbierky sa podarilo obstarať a do Košíc dopraviť žulové bloky,
z ktorých vyrastú pod Račkovou sochou nové pylóny slávy nesúce
mená budúcich víťazov.

PADLA MÉTA 11 000
V sobotu 3. októbra, keď bolo ukončené vydávanie štartových čísel MMM 2015, poskytol
server finálnu zostavu registrovaných účastníkov. Ich počet napokon tesne prekonal
hranicu 11 000 a potvrdil tak trend posledných rokov, počas ktorých záujem štartovať
na najstaršom maratóne v Európe kontinuálne rástol.
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V OTCOVÝCH ŠĽAPAJÁCH
Iba dvaja muži na tejto planéte zvíťazili na oboch historických
maratónskych tratiach v Bostone a Košiciach. Boli to Švéd
Gösta Leandersson a Belgičan Aurèle Vandendriessche.
Práve jemu bola venovaná, 50 rokov po víťazstve na MMM,
spomienka v projekte Po stopách maratónskych legiend.
Dnes 83-ročného šampióna dôstojne zastúpil jeho najstarší
syn Tony, ktorý neváhal a vydal sa i na trať, aby potvrdil,
že láska k maratónu je v mnohých rodinách dedičná.

V SPOLOČNOSTI NAJRÝCHLEJŠÍCH
Tri osobné rekordy všetkých medailistov MMM 2015 potvrdili dlhodobý trend,
že rýchla trať v Košiciach prináša atlétom reálnu šancu na zlepšenie ich rankingu.
Samuel Kosgei svojim víťazným časom 2:07:07 zaradil v tom čase náš maratón
na 5. priečku v Európe. Rýchlejší čas víťaza zaznamenali dovtedy iba
na najprestížnejších maratónoch starého kontinentu. Súčasne sa Kosgeiov
medzičas 14:40 medzi 35. a 40. km stal druhým najrýchlejším v Európe.
Poradie

Čas

1.

2:04:00

2.

2:04:42

Meno

Krajina

Umiestnenie

Mesto

Dátum

Eliud KIPCHOGE

KEN

Eliud KIPCHOGE

KEN

1

Berlín

27. september

1

Londýn

26. apríl

3.

2:05:49

Mark KORIR

KEN

1

Paríž

12. apríl

4.

2:06:46

Abera KUMA

ETH

1

Rotterdam

12. apríl

5.

2:07:07

SAMUEL KOSGEI

ETH

1

KOŠICE

4. OKTÓBER

6.

2:07:17

Lucas ROTICH

KEN

1

Hamburg

26. apríl

7.

2:07:31

Sisay LEMMA

ETH

1

Viedeň

12. apríl

8.

2:07:57

Hayle Berhanu LEMI

ETH

1

Varšava

26. apríl

9.

2:08:16

Philip KANGOGO

KEN

1

Barcelona

15. marec

10.

2:08:32

Felix KANDIE

KEN

1

Praha

3. máj

Stav k 4. 10. 2015

PRETEKY S ČASOM
Na rok 2015 sa bude spomínať i v súvislosti s rozsiahlymi
rekonštrukciami dopravných uzlov, ktoré držali
organizátorov v napätí až takmer do štartu. Napokon
stavbári všetko stihli a bežať sa mohlo po certifikovanej
trati, ktorá sa pre bežcov i fanúšikov objavila
i v zaujímavom animovanom prevedení. Téma tratí
bola skloňovaná i v súvislosti so zmenami pre inline
korčuliarov a vozičkárov. Cieľom bolo odľahčiť priestor
veľmi exponovanej Komenského ulice a zaručiť tak
vyššiu bezpečnosť pre všetkých účastníkov. Podarilo
sa a do ulíc Košíc sa napokon všetci pomestili.

5 HVIEZDIČIEK
PRE KOŠICE
Novoprijatý systém klasifikácie maratónskych behov z dielne European Athletics
priniesol pre Medzinárodný maratón mieru najvyššie hodnotenie a pridelenie certifikátu
„5 STAR QUALITY ROAD RACE“. Vyjadruje úroveň a riešenie bezpečnostných,
technických a organizačných otázok spojených s prípravou maratónu. Organizátori
MMM sú presvedčení, že bežci na celom svete dnes okrem dobrého dopravného
spojenia, pestrosti pobytových služieb a atraktívnosti destinácie hodnotia
a vyberajú svoje štarty aj podľa kvality samotnej organizácie pretekov a bezpečnostných
garancií. Certifikát prináša nepochybne i záväzok venovať zmieneným oblastiam
permanentnú pozornosť a pri neustálom raste počtu účastníkov prijímať adekvátne
technicko-bezpečnostné opatrenia.

KEĎ NAJVÄČŠOU
HVIEZDOU NEBOL BEŽEC
Podľa ohlasov divákov, počtu rozdaných podpisov i spoločných
fotografií by za najväčšiu hviezdu 92. ročníka MMM mohol
byť kľudne vyhlásený i chodec a čerstvý svetový šampión
Matej Tóth. Po zdolaní cieľovej méty polmaratónu povedal:
„Dnes to bol jeden z najkrajších zážitkov mojej športovej
kariéry. Zažil som fantastickú atmosféru počas maratónu
v Košiciach“. Pripomeňme, že Matej Tóth sa postavil na štart
spolu so svojim otcom a bratom a trať zvládol svojim precíznym
chodeckým štýlom. „Raz tu snáď zabehnem i celý maratón“,
nechal sa počuť pri rozlúčke s Košicami.

ŠESŤ PRERUŠENÝCH ŠTARTOV
Projekt Foto pravek košického maratónu
priniesol vďaka ochote ľudí podeliť sa o svoje
archívy mnohé čierno-biele svedectvá časov
minulých. Osobitý príbeh ponúka aj snímka,
ktorú venoval Peter Absolon. V skupine mladých
ľudí, stojacich v roku 1930 na námestí nesúcom
dnes meno maratónu, je piaty zľava aj jeho vtedy
22-ročný prastrýko Vojtech Deutsch. Na štart
maratónu sa po prvýkrát postavil už v roku 1925,
potom ešte päťkrát. Viac nestihol. Zomrel v roku
1943 v pracovnom batalióne v Alexejovke.
Jeho manželka a 3 deti v Osvienčime.

FESTIVAL
ZÁBAVY
MARATÓN BOL
PLNE ONLINE
Dokončenie a predstavenie novej webovej stránky
vo februári bolo prvým veľkým medzníkom
v príprave MMM 2015, ktorý odštartoval masívnu
online komunikáciu. Bodoval i Facebook, ktorý
pre maratón medziročne získal opäť množstvo
nových priateľov. Tento kanál dneška bol využitý
i pri spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a jej
programom Pic2Go. Výsledkom bol enormný
záujem o akčné fotografie z trate zasielané na posty
účastníkov maratónu. Všetky online kampane
a prezentácie vyvrcholili priamym televíznym
prenosom na Jednotke RTVS. Videlo ho
370 000 divákov vo všetkých kútoch Slovenska.
Návštevnosť webstránky MMM
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Bežci i tí, ktorí vytvárali
aj v tomto roku husté
špaliere fanúšikov sa počas
maratónskeho víkendu
rozhodne na nudu sťažovať
nemohli. V bohatom festivale
aktivít a zábavy si snáď každý
mohol vybrať spôsob, ako
prežiť jeden z najzaujímavejších
víkendov roka v Košiciach.
Mnohí si zavesili na krk
fotoaparát a časť z nich opäť
reagovala aj na výzvu zapojiť
sa do súťaže Cvakni si maratón,
aby zachytili atmosféru a emócie
nedeľného diania. Porote
sa najviac páčila fotografia
Michala Breinera s názvom
„Pre moju víťazku“.

AKO SA MARATÓN ZA 5 ROKOV
POSTUPNE (V ČÍSLACH) ZMENIL?
Počet účastníkov

2010

Počet organizátorov

2015

5 421

11 039
2010

2015

600

920

Počet zúčastnených krajín
2010

2015

39

49

Pomer účastníkov –

muži vs. ženy

Traťový rekord
2010

2010

2015

2:08:33

2:07:01

2010

2015

76,2 %

65,5 %

vs

vs

23,8 %

34,5 %

2015

2:30:50

2:27:47
Počet ubehnutých kilometrov
Priemer 10 najlepších časov

2010

84 134 km
2010

2:10:54

2015

2:08:00

2015

177 465 km
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