KAPITOLA DEVIATA
PRÍBEHY DEVIATICH DESAŤROČÍ
ČO SA UDIALO NA MMM PRED 10 ROKMI

Návrat šampióna.
V treťom pokračovaní sa predstavil projekt Po stopách maratónskych legiend, ktorý bol
tentokrát venovaný dvojnásobnému olympijskému víťazovi Waldemarovi Cierpinskému. Ten
síce ani jeden zo svojich piatich košických štartov na víťazstvo nepremil, no zlato z Montrealu
a Moskvy ho radí určite medzi najväčšie postavy histórie svetového maratónu. Do Košíc
pricestoval po takmer štvrťstoročí svieži a stále v dobrej kondícii, čo dokázal i na trati, keď si
spolu so študentami vychutnal posledný kilometer juniorskej štafety nesúcej jeho meno.
Samotné maratónske preteky boli ozdobené novým traťovým rekordom žien, o ktorý sa
postarala Ukrajinka Olena Burkovská, keď časom 2:30:50 prepísala dvadsať rokov starý
výkon Aleny Peterkovej. Burkovská potom pokračovala v bežeckej kariére ešte niekoľko rokov
a odmenou jej bolo i víťazstvo v Hannoveri v roku 2013, kde si svoje osobné maximum
vylepšila na 2:27:07.

Preteky mužov boli v roku 2009 dirigované africkými pretekármi. Jacob Kipkorir dostal
štartové číslo 4 a to tak trochu odrážalo papierové predpoklady, že na stupeň víťazov sa s ním
príliš nepočíta. Všetko však bolo napokon inak, lebo Jacob mal svoj veľký deň a vcelku
jednoznačne zvíťazil pred dvojicou Etiópčanov. Časom 2:10:59 si vytvoril osobný rekord, ktorý
už do konca kariéry neprekonal, ba sa k nemu ani len nepriblížil.
Z domácich bežcov sa najviac darilo celkovo desiatemu Imrichovi Pástorovi, iba o priečku za
ním dobehol bývalý výborný chodec Peter Tichý reprezentujúci klub ŠKP Čadca.
A jedného zo svojich súperov zdolal podľa výsledkovej listiny i vtedy 81 ročný František Zikeš
z Frýdku Místku. Ten doposiaľ drží primát najstaršieho bežca v cieli maratónu v Košiciach.
Poistiť l si ho potom stihol i svojim posledným maratónskym vystúpením v Košiciach v roku
nasledujúcom
VÝSLEDKY
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Ženy

1.
2.
3.

Olena Burkovska
Radyia Aldo Roba
Florence Chepkurui

UKR
ETH
KEN

2:30:50
2:35:00
2:36:01

Jakob Kipkorir Chesire
Shume Hailu Legese
Kedir Fikadu Kassa

KEN
ETH
ETH

2:10:59
2:11:36
2:11:39

Muži

1.
2.
3.

