KAPITOLA ÔSMA
PRÍBEHY DEVIATICH DESAŤROČÍ
ČO SA UDIALO PRED 20 ROKMI

Maratón bol v roku 2000 v Košiciach odštartovaný doslova iba niekoľko minút
po tom, ako sme sa dozvedeli meno nového olympijského víťaza na hrách v
Sydney.
U protinožcov to mal byť vrchol kariéry i pre košického rodáka a posledného víťaza
MMM Roberta Štefka. Skvelú formu pochovala choroba a tak sen, že Slovensko by
mohlo mať na olympiáde maratónskeho bežca vo výsledkovej listine vysoko ako
nikdy doposiaľ, sa bohužiaľ rozplynul.
Pri pohľade na domácu bežeckú scénu muselo byť každému jasné, že bez Štefka
bude šanca na medailové umiestnenia slovenských bežcov na MMM v pretekoch
mužov vskutku malá. Otázka kladená opakovane, ba priam mnohokrát až do
omrzenia, a to nie iba v tomto roku, smerovala k prekonaniu traťového rekordu, ktorý
by okrem samotných atlétov už konečne radi prepisovali všetci. Organizátori v
kronikách, novinári v reportážach, fanúšikovania a bežecká verejnosť v
maratónskych dišputách. Veru, od roku 1978 už pretieklo Hornádom veľa vody, no
nádeje vkladané do elitných bežcov sa napokon nenaplnili ani po 22 rokoch. K
favoritom bol radený najmä Charles Tangus, ktorý si osobný rekord 2:10:28 priviezol

z Bostonu. Napokon mu k víťazstvu chýbala pol minútka, o ktorú bol rýchlejší jeho
krajan, v maratóne debutujúci Ernest Kipyego. Ten sa neskôr dokázal v kariére
zlepšiť až na 2:09:55, vyhrať i maratón v nemeckom Kolíne a z Košíc si pri pokuse o
obhajobu prvenstva odniesť v roku 2001 druhé miesto, v takmer navlas rovnakom
čase aký stačil o dvanásť mesiacov skôr na prvenstvo.
Po prvýkrát sa v roku 2000 stalo i to, že všetky stupienky určené pre víťazov
ovládli v pretekoch mužov iba Afričania. Neskôr sa to ešte párkrát zmenilo a
premiešalo, no trend tejto neskoršej dominancie už bol zjavný.
V kategórii žien nesplnila predpoklady Ruska Jelena Gundelachová, majsterka svojej
krajiny s osobným rekordom 2:32:05, ktorá tak trocha prekvapujúco podľahla Češke
Ivane Martincovej. Tá sa potom do Košíc ešte dlho a rada vracala o čom svedčí aj
séria jej desiatich nasledujúcich štartov s posledným cieľovým časom zapísaným v
roku 2013.
Do najlepšej desiatky sa v pretekoch mužov dostali i dvaja bežci reprezentujúci
domáci klub Obal Servis Košice. Boli nimi Václav Župa a Vladislav Lipovský. Ten
istý klub reprezentovala i Dana Janečková, ktorá v pretekoch žien obsadila
nepopulárne 4. miesto. Medzi vozičkármi pripravujúcimi sa na Paralympiádu v
Sydney bol na trati opäť najrýchlejší domáci Daniel Kukľa časom 1:45:38. Tomu
napokon neskorší jesenný štart vyšiel lepšie než Štefkovi, keď si v ďalekej Austrálii
vybojoval solídne 20. miesto.
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Medzinárodný maratón mieru, 1. október 2000
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