KAPITOLA DEVIATA
PRÍBEHY DEVIATICH DESAŤROČÍ
ČO SA UDIALO PRED 10 ROKMI

V našom seriáli, ktorého poslednú časť práve čítate, sme sa vracali k
maratónskemu dianiu vzdialenému odo dneška o násobky jednotlivých dekád.
Dostali sme sa tak postupne až k roku 2010, na ktorý sú spomienky mnohých z
nás samozrejme ešte stále veľmi živé.
Bol to rok, v ktorom sa medzi čestnými hosťami v Košiciach opäť objavila i Christa
Vahlensieck. Skvelá nemecká bežkyňa, ťažko napodobiteľná s jej piatimi
víťazstvami na MMM v rozpätí rokov 1981 – 1988. Christe sme venovali pozornosť v
projekte Po stopách maratónskych legiend a sama dokázala, že je stále vo výbornej
forme, keď neváhala a spolu so študentskou štafetou nesúcou jej meno absolvovala
záverečnú časť maratónskej trate.
Samotné preteky priniesli vyššiu kvalitu a veľmi dramatickú koncovku najmä v súťaži
mužov. Svedčí o tom fakt, že všetci traja medailisti dobehli v čase lepšom než
dovtedy platný traťový rekord Keňana Willimama Biamu z roku 2007, ktorý ho vtedy
vytvoril výkonom 2:09:53.

Jeho krajan Gilbert Chepkwony ho prepísal o takmer minútu a pol snáď i vďaka už
zmienenému tlaku svojich rivalov, ktorí napokon za zlatým stupienkom zaostali o
menej než 10 sekúnd. Tento výkon sa rozhodne nestratil ani z pohľadu
medzinárodnej konkurencie, keď znamenal deviaty najkvalitnejší čas víťaza
niektorého z európskych maratónov za rok 2010 a Košice tak v tomto ohľade predčili
i zápolenia v Ríme, Barcelone, Miláne, Viedni, či Hamburgu.
Ženám sa na trati až tak nedarilo. Víťazná Almez Balcha zaostala za rok starým
rekordom Oleny Burkovskej o takmer 6 minút. Lepšie sa jej potom darilo v decembri
v španielskom Castellone, kde opäť zvíťazila, no v oveľa kvalitnejšom čase 2:31:27.
VÝSLEDKY
Medzinárodný maratón mieru, 3. október 2010
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