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NEÚNAVNÁ
TEGLA
Z peruánskej Limy cez Ašchabad,
Nairobi až do Košíc viedli kroky
Tegly Loroupeovej, ambasádorky OSN
a svetovej šampiónky, ktorá si prišla
na východ Slovenska pripomenúť
jednu z najsvetlejších kapitol svojej
športovej kariéry.
Jej rozžiarená tvár a spontánnosť akoby
nepripúšťala, že od oných chvíľ uplynulo už
20 rokov. Veľký rešpekt jej však patrí aj za
súčasné postoje a konanie na zmiernenie krívd
a nastolenie ľudskej dôstojnosti u tých, ktorí
musia kvôli vojnovým konfliktom opúšťať svoje
domovy.

NA SPOLOČNOM
PÓDIU
Nie každodenný pohľad sa naskytol fanúšikom
maratónskeho diania v sobotu 30. septembra,
keď sa na spoločnom pódiu tiesnila veľká väčšina
zo 49 členov Diamantového klubu MMM.
Prichádzali spontánne objatia, spomienky zaleteli do čias, keď sa
títo, dnes už matadori, vyberali, poväčšine na trati z Košíc do Sene,
objavovať po prvýkrát čaro i záludnosti najťažšej atletickej disciplíny.
Dnes ju každý z nich, a to iba v Košiciach, zdolal aspoň 25 krát.
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SÚPERÍME
S NAJLEPŠÍMI
To, že temer nedostižné maratóny
v Londýne, či Berlíne každoročne
ovládnu európsku scénu je už viac
menej očakávanou skutočnosťou.
Na ďalších priečkach však býva poriadne husto.
V pondelok 2. októbra sme sa prebudili do
rána, keď výsledkoví štatistici oznámili, že veľké
a prestížne maratóny v Miláne, Prahe, Ríme,
Madride, Viedni, či iných metropolách, boli
tentokrát Košicami prekonané.
Elitní atléti i tisíce hobby bežcov sa opäť
presvedčili, že chýry o rýchlej trati a očarujúcej
atmosfére sa zakladajú na pravde.

OTVORIL SI
CESTU DO EURÓPY
Žije tu s nami už celé roky a práve nedeľa 1. októbra
patrila vo veľkej miere práve jemu.
Meno Košičana Tibora Sahajdu sa začalo skloňovať ešte častejšie.
Avizovaný a mnohými očakávaný súboj o slovenský maratónsky
trón rozhodol napokon vo svoj prospech práve on. A nie hocijako.
Skvelým osobným rekordom presvedčil mnohých, ktorí neverili
v jeho ďalšie napredovanie. Dnes má vo vrecku splnený limit na
majstrovstvá Európy v Berlíne a už sa teší na sezónu, ktorá je pred
nami. Ostáva veriť, že rovnako výborný Jozef Urban, prepisujúci
v Košiciach tak isto svoje maximum, v nej spolu s Tiborom zvedie
ešte nejeden strhujúci súboj.
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SPOMIENKA
NA VELIKÁNOV
Ich fotografia, ako v roku 1992 pózujú v centre Košíc so
šarmantnou mažoretkou, bola v tomto roku na očiach
častejšie.
Pani Dana Zátopková, dožívajúca sa tesne pred našim maratónom
neuveriteľných 95 rokov, poslala do Košíc množstvo pozdravov
a spomínala s nami na legendárneho Emila, protagonistu nášho
projektu Po stopách maratónskych legiend. Jeho štyri zlaté
olympijské medaily i neopakovateľný životný príbeh priťahujú
pozornosť i s odstupom mnohých rokov.

CHODÍ CELÁ RODINA
Na Mateja Tótha sme si v Košiciach
zvykli ako na jedného z najvernejších,
ale i najobletovanejších hostí nášho maratónu.
Tentokrát sme ho videli na celkom inej trati, keď s množstvom
detí a ich rodičmi prešli zákutiami i najkrajšími miestami Košíc
v programe Chodí celá rodina. Všetci spoločne sme pri tom mysleli
i na jeho ďalšiu športovú kariéru vo viere, že zlato v Riu nebolo jeho
posledným počinom.
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ANDREAS
NEZABLÚDIL
Displej v cieli už odrátal všetky sekundy poslednej
šiestej hodiny pretekov, no nik z cieľa neodchádzal.
Na trati bojoval posledný muž. 79 ročný profesor Ernst Andreas
Ziegler z Wuppertalu nemohol zablúdiť. Toto mesto pozná ako
málokto. Len sa mierne zdržal, aby napokon po deviatykrát preťal
cieľovú čiaru maratónu v Košiciach a mohol sa zvítať s tými, ktorí
sa na najstaršieho bežca tohoročného poľa rozhodli počkať.
Symbolickejší záver sa nedal zrežírovať.

DOKÁZALI
SME TO
Už po deviatykrát sa fotografi každého veku s väčšími či
menšími ambíciami pustili do lovenia najrozmanitejších
záberov z košického maratónskeho behu.
To, že ich snímkam
prialo počasie a modré
nebo nad celou traťou
umocňovalo výnimočnú
atmosféru určite všetci
privítali. Porota sa najviac
priklonila na stranu
Vladimíra Vostála, ktorý
svoju snímku nazval
Dokázali sme to.
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VYDARENÁ PREMIÉRA
S veľkým rešpektom písali protagonisti programu
Môj prvý maratón svoje správy, keď sme sa chceli
dozvedieť, ako sa im počas letných týždňov darí
zvládať nástrahy tréningovej prípravy na ich
maratónsku premiéru.
Napokon pre väčšinu z nich dopadlo všetko nad očakávanie
a z viac než 400 prihlásených prvobežcov sa takmer všetci dostali
až na vytúženú cieľovú čiaru. Najrýchlejšie z nich Branislav Šarkan
za 2:35:42 a Miroslava Pešáková za 3:09:51.

ZBEHLO SA ICH
OPÄŤ VIAC
Ako v úli to vyzeralo počas celého
roka na tréningoch programu
Women Friendly Marathon.
Dievčatá a ženy sa aj v tomto prostredí
ukázali ako veľmi spoločenské bytosti, no
keď bolo treba zabrať, nerozpakovali sa
prepotiť pre dosiahnutie cieľa nejedno
tričko. A na jesennom maratónskom sviatku
sa ich potom zbehlo viac než štyri a pol
tisícky. WFM brána, v ktorej si aspoň malá
časť z nich mohla v cieli prevziať svoju
medailu, bola pre ne symbolom našej úcty
a aj pozvánkou, aby v ešte väčšom počte
zaplnili ulice Košíc 7. októbra 2018.
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UŽ AJ MARATÓNSKA APPKA
Žijeme v digitálnej ére a využívať rôzne mobilné aplikácie
sa mnoho z nás úspešne pokúša takmer denne.
Dočkali sme sa aj tej maratónskej. Jej vývoj síce zabral niekoľko
mesiacov, ale podľa ohlasov bežcov i fanúšikov, z ktorých skoro 5 000
si ju aj aktívne vyskúšalo, to celé zmysel malo. Najväčším lákadlom,
ako sa dalo aj predpokladať, bolo sledovanie pohybu bežcov na trati
po zvolení funkcie Live tracking.

PRÍBEHY
9 DESAŤROČÍ
Počas celého roka sme
listovali v archívoch a prinášali
tie najzaujímavejšie momenty
z rokov vzdialených o presné
desaťročia od dneška.
A tak sme si opäť pripomenuli ako
nečakane vyhral v roku 1927 József
Galambos, že v roku 1947 bol
Košický maratón najmasovejším na
svete a o 10 rokov neskôr sa veľký
favorit a najrýchlejší maratónec
sveta Sergej Popov musel skloniť
pred svojim krajanom Ivanom
Filinom. Všetkých deväť príbehov si
zvedavý čitateľ môže prelistovať na
webovej stránke nášho maratónu.
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