Europe‘ s
Oldest
Since 1924

Medzinárodný
maratón
mieru

Košice Slovensko 2. október 2016
Najstarší v Európe Založený v roku 1924

MARATÓNSKE POHĽADY 2016

TRI ZLATÉ V KOŠICIACH

Matej Tóth a Bára Špotáková priniesli symbolicky do Košíc svoje
tri zlaté olympijské medaily a tešili sa z úprimného nadšenia,
ktoré po ich príchode zavládlo. Viackrát zaznelo, že tu nie sú
posledný raz.
Matej Tóth si raz celú maratónsku trať chce určite vyskúšať:
„Možno si dám košický maratón ako čerešničku na torte
v poslednom roku kariéry“ a Bára Špotáková dodáva:
„Atmosféra v Košiciach bola priateľská, krásna a sympatická.
O rok sa chcem vrátiť a spolu so synčekom Janečkom si
zabehnúť rodinný beh.”

MARATÓN HRÁ FAIR PLAY

Keď si naša šermiarska legenda Katarína Ráczová-Lokšová
preberala v marci ocenenie Športová osobnosť Košíc, nik
ešte netušil pri akej ďalšej milej udalosti sa do svojho rodiska
vráti. Ako dlhoročná aktivistka hnutia fair play odovzdala
spolu s pánom Christianom Hinterbergerom, prezidentom
European Fair Play Movement, Medzinárodnému maratónu
mieru v sobotu 10. septembra Európsku cenu fair play za rok
2016. Odkaz košického maratónu tak v tento deň otvorenia
Európskeho týždňa športu rezonoval v mnohých podobách.

DVA TRIUMFY FAVORITOV

Nestáva sa v Košiciach často, aby papieroví favoriti prví pretínali
cieľovú pásku. Dokázal to Abebe Bikila i John Farrington, ale už
nie Ron Hill, Derek Clayton a mnohí ďalší.
Teraz, dva razy po sebe. Najprv Sammy Kosgei vlani nedal
svojim excelentným záverom súperom žiadnu šancu a rovnako
si počínal i David Kiyeng v tomto roku. Jeho osobné maximum
2:06:26 vzbudzovalo rešpekt i otázniky. V takticky vedenom
súboji mu napokon pomohli práve nemalé skúsenosti. On i jeho
súperi posunuli svojimi výkonmi maratón v roku 2016 opäť
k tým najlepším na starom kontinente.

VYHRAL TAKESHI, PRIŠIEL TAKAHASHI

Spomienky na víťaza z roku 1976 v projekte Po stopách
maratónskych legiend boli úsmevné i nostalgické.
Otvárali sa archívy, do rúk sa brali fotografie a výstrižky novín.
Takeshi So do Košíc pricestovať nemohol. Jeho vyslancom sa
stal Shin Takahashi. Priniesol hŕbu pozdravov a ešte väčšiu ich
odnášal pre svojho priateľa do krajiny vychádzajúceho slnka.
Tie pridali i mladí ľudia bežiaci v štafete s menom šampióna
na hrudi. Po štarte držali krok s valiacou sa lavínou afrických
favoritov. Vytrvali len kilometer či dva. No rozhodne sa nestratili.

ROZDALI SME ĎALŠIE DIAMANTY

Popri sláve, ktorá patrila Petrovi Polákovi za jeho štyridsiaty
a Eve Kissovej za tridsiaty Medzinárodný maratón mieru, mohli
sme v cieli symbolický diamant odovzdať ďalším skvelým
bežcom, ktorí zdolali trať v Košiciach po 25. krát a rozšírili tak
rady tohto prestížneho klubu. Od 2. októbra do jeho siene
patria aj Pavel Hýrošš zo Sučian a Július Smolár zo Spišskej
Novej Vsi.

ZVLÁDNU TAKMER VŠETKO,
ZVLÁDLI I PRVÝ MARATÓN

Veľmi spontánne a emotívne sa podarilo prepojiť dva
neprehliadnuteľné programy MMM. Women Friendly Marathon
i Môj prvý maratón sú aktivitami, ktoré motivujú a dodávajú
sebavedomie mnohým okolo nás. Popri skutočnosti, že počet
zaregistrovaných žien sa vyšplhal až k rekordnému číslu 4203,
viaceré z nich sa odhodlali i na prvé pokorenie kráľovskej
maratónskej vzdialenosti. V cieli bolo prerozprávaných veľa
príbehov. Mnohých zaujal i ten o Danke Hricovej, štvornásobnej
mamičke, ktorá zvládla svoju maratónsku premiéru v čase
4:43:41 hod.

KTO KAŽDÝ NA ŠTARTE

Nahliadnutie do registračných databáz dá mnohé odpovede
kto každý, z celkovo 58 krajín celého sveta už dávno
pred 2. októbrom vyplnil políčka svojej prihlášky:
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ČÍM SA ŽIVIA

V poslednej databáze svieti až 72 profesií. Počtom v stovkách
sa mohli pochváliť administratívni pracovníci, analytici, bankári,
ekonómovia, inžinieri, konzultanti, lekári, manažéri, mechanici,
obchodní zástupcovia, policajti, právnici, programátori, stavbári,
štátni zamestnanci, učitelia, účtovníci a zdravotníci. Viac než
1 500 z našich bežcov svoje povolanie iba tuší a stále derie
školské lavice.

KTO KAŽDÝ PRI OBRAZOVKE

Pri pohľade na zaplnené košické ulice i babie leto nad celým
Slovenskom, nás obchádzala otázka, či niekto ostane
i pri televíznych obrazovkách.
Peoplemetre hovoria, že ľudia ostali a priamy prenos na jednotke
RTVS si pozrelo 330 000 divákov. Okrem domáceho teritória,
kde má maratón svoje výsostné postavenie, lákal tento
športový sviatok k obrazovkám najviac v regiónoch
Prešova, Žiliny a Bratislavy.

TISÍCE ZÁBEROV
– KTORÝ Z NICH
JE NAJKRAJŠÍ?
Vďaka priestoru, ktorý vytvárajú aj sociálne siete, putujú
bezhranične celým svetom a odrážajú emócie chvíľ prežitých
v maratónskych Košiciach. Nik ani len netuší, koľko skvelých
i tuctových záberov mohlo 2. októbra 2016 vzniknúť.
S veľkou ambíciou sa do ich zbierania pustili aj tí, čo každoročne
reagujú na tri slová – Cvakni si maratón. Súťaž, ktorá rovnako
ako samotný maratón nepozná porazených. Veď hoc
bez ocenenia, fotky srdcu blízke sa mazať nikdy nebudú.
A tým najlepším, podľa verdiktu odbornej poroty i ľudového
hlasovania, môžeme popriať radosť z výhry
i inšpiráciu do ďalšej tvorby.

BEŽALI SO SRDCOM

Mali na svojich číslach malé červené srdiečka. Symbolizovali
prajnosť a empatiu ich nositeľov. Projekt Bež so srdcom
priniesol trom charitatívnym organizáciám od bežcov
i organizátorov niekoľko tisíc eur na podporu ich ušľachtilej
práce. Výška sumy nie je prvoradá. Určite ešte porastie.
Dôležitejšie je vedieť, že pomoc iným nie je cudzia mnohým
z nás. Váhavých presviedčal i Peter Gombita. Prerušil svoj beh
do Vatikánu, vrátil sa na maratón do Košíc a do večného mesta
vo viere, že chudobu možno poraziť, dobehol vo štvrtok
10. novembra 2016.

ZRADILO KOLENO

Pred sanitkou kráča muž. Cieľ je na dohľad. Ostáva snáď 300
metrov, no čas sa neúprosne blíži ku konečným 6 hodinám.
Marián Horvát zo Zlatých Moraviec trať v Košiciach dôverne
pozná. V minulosti ju pokoril už úctyhodných 22 krát a zdolal
ju aj teraz. Síce ako posledný, ale s rovnakou hrdosťou ako
všetci pre ním. Zradilo ho koleno. No vzdať sa určite nemienil.
A ak to nevzdá ani v blízkej dobe, stane sa už čoskoro, vo veku
64 rokov, ďalším diamantovým bežcom MMM.

DNES SÚ PLNOLETÍ

Ani sa nechce veriť, no od prvého ročníka populárneho
Minimaratónu, nesúceho dnes názov U. S. Steel Family Run,
uplynulo práve 20 rokov.
Jeho prví detskí účastníci, bežiaci, či viac nesení na rukách
svojich rodičov, sú už často rodičmi vlastných ratolestí.
Dospeli a mnohí ostali maratónu verní dodnes. Je isté, že tento
veľmi roztomilý formát MMM dal šancu nadýchnuť sa veľkej
maratónskej atmosféry už viac než 40 tisíckam malých
i veľkých športovcov.
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