KAPITOLA ŠIESTA
PRÍBEHY DEVIATICH DESAŤROČÍ
ČO SA UDIALO PRED 40 ROKMI

1980 – V znamení premiéry žien
Ak si položíme otázku, čo sa stalo na MMM pred 40 rokmi, zaujímavých odpovedí
nájdeme opäť veľa.

I dnes sa zdá sa, že tou najpodstatnejšou udalosťou bol premiérový štart žien.
Priekopníčky maratónskeho behu svet spoznal už v polovici šesťdesiatych rokov, a
tak bolo na čase, aby sa veci dali do pohybu aj v Košiciach.
Prvýkrát sa ženy postavili na štartovú čiaru práve 5. októbra 1980, a to rovno pred
očami prezidenta IAAF Adriana Paulena i predsedu Svetovej rady mieru Rómeša
Čandru. Do cieľa sa ich dostalo napokon 14, teda raz toľko než pri prvom pokuse
mužov v roku 1924 a ani dramatickosť ich pretekom nechýbala, keď ako prvá preťala
cieľovú pásku Šárka Balcarová s iba 6 sekundovým náskokom pred Vlastou
Rulcovou.

Mužské pole bolo v roku 1980 už omnoho početnejšie, rozhodcovia naň potrebovali
viac než 1000 riadkov a ani tentoraz, ako napokon už mnohokrát predtým, nedošlo
k naplneniu papierových predpokladov.
Dvojnásobný olympijský víťaz Waldemar Cierpinski bol už na konci sezóny zjavne na
konci so silami, lebo hoci v prvej časti pretekov ešte dominoval, do cieľa napokon
nedobehol. Tak trocha prekvapivým víťazom sa napokon stal Soviet Alexej Ľagušev
a svoj deň mal i domáci bežec Pavol Madár. Aj keď z toho bolo napokon „iba“
4.miesto, stal sa majstrom Československa a časom 2:15:44 si práve pred
štyrmi desaťročiami vytvoril i svoje celoživotné maximum.
O pestrosti a kvalite štartového poľa hovorí aj fakt, že v prvej dvadsiatke pretekov
mužov našlo zastúpenie 12 krajín, až 28 bežcov dobehlo v čase pod 2:20 a stý
pretekár v cieli si zapísal ešte úctyhodných 2:35:25.
VÝSLEDKY
Medzinárodný maratón mieru, 5. október 1980
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Šárka Balcarová
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Vlasta Rulcová
Jarmila Urbanová
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Alexej Ľagušev

Jerzy Finster
Leonid Mosejev

