Štatistika prihlásených účastníkov MMM 2008 k 17. 09. 2008
Kategória

Prihlásení

M

Ž

Maratón

736

676

60

Polmaratón

778

645

133

Minimaratón 4,2km

1700*

0

0

Firemný beh

0

0

0

Juniorská štafeta

224

0

0

Handbikeri 20km

6

6

0

Vozičkári 20km

0

0

0

Korčuliari 20km

188

142

46

Spolu

3632

* predpokladaný počet prihlásených

Maďarsko

Moldavsko

2

11

1

3

79

1

Turecko

Ukrajina

Zimbabve

Slovensko

Lotyšsko

Rusko

1

1

Taliansko

Rumunsko

1274

Kórejská
republika

Rakúsko

1

1

Švédsko

Poľsko

1

Počet
15
112 13
Počet krajín spolu:32

Keňa

3

Švajčiarsko

Holandsko

3

Južná Afrika

Francúzsko

15

Srbsko

Fínsko

2

Izrael

Etiópia

114

Spojené štáty

Česká
republika

2

Írsko

Bielorusko

3

8

6

1

3

6

1

14

1

Spojené
kráľovstvo

Belgicko

1

Španielsko

Argentína

Krajina

Počet

Nemecko

Krajina

Rozdelenie počtu účastníkov maratónu podľa krajín

11

FAVORITI MMM 2008 – II.ČASŤ, TK 17. 9. 2008
Alexej Veselov (1979) Rusko
Skúsený ruský pretekárov bude jedným z mála, ktorí sa pokúsia čeliť africkej početnej
i kvalitatívnej prevahe. Ešte pred niekoľkými rokmi pretekal na dráhe (8:28, 3.000 m
s prekážkami)
osobný rekord:
2:13:35 Petrohrad 2003
1:03.45 - najlepší výkon v polmaratóne (2004)
2:17.25 - Petrohrad 2007
2:14.55 - Hamburg 2004
Christopher Kiprotich Toroitich (1980) Keňa
V poslednom období preteká najmä v Mexiku a USA, prvý maratón absolvoval v roku 2003
Osobný rekord
2:12:51 - Torreon (Mexico) 2007, 4. miesto
1:03:00 - Polmaratón Berlín 2003
2:14:19 - Los Angeles 2008, 2. miesto
2:15:18 - Nashville 2008, 3. miesto
Philip Bandawe (1973) Zimbabwe
Philip má vo svojej bilancii už 4 štarty na maratóne v Štokholme, no za osobákom cestoval o niečo
južnejšie do Dánska
Osobný rekord
2:15:27 – Odense 2007, 2.miesto
2:15:51 – Štokholm 2005, 3. miesto
2:17:01 – Štokholm 2006, 1.miesto
Dorota Ustianowska (1970) Poľsko
Skúsená atlétka vyhrala maratóny v Drážďanoch i Karlsruhe, rýchla bola ešte i v tomto roku na
polmaratón v Poznani, kde finišovala za 1:12:42.
Osobný rekord
2:38:00 – Dráždany 2001, 1. miesto
2:39:22 - Poznan 2006, 2. miesto
2:39:24 - Karlsruhe, 2005, 1. miesto
Dado Tufa (1984) Etiópia
Mladá debutujúca bežkyňa z krajiny Abebe Bikilu
TK1 Eric Nzioki (1979 , KEN), 2:10.34, Uladzimir Tsiamchyk (1973 BLR) 2:11:38,
Kennett Kiptto (1979 KEN),2:15:39, Valentina Delion (1973, MOL) 2:36:50

Osobnosti na štarte Medzinárodného maratónu mieru
Skutočnosť, že maratón alebo všeobecne vytrvalostný beh láka a zaujíma milióny ľudí na celom
svete potvrdzujú výsledkové listiny maratónskych behov od Tokia po New York. Medzi bežcami je
i mnoho takých, ktorí sú známi najmä z iných oblastí spoločenského života. Beh považujú za
vynikajúci relax, propagujú ho, dokresľuje ich životný štýl. Viaceré zaujímavosti v tomto smere
poskytuje i štartová listina v Košiciach:
Yongkyu Park – veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku
Polmaratón v Bratislave absolvoval za 1:52:59
Štartuje v kategórii Maratón
Vincent Obsitnik – veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku
Jeho vzťah k maratónu je všeobecne známy a svoj záujem o štart v Košiciach avizoval krátko po
nástupe do svojej funkcie.
Štartuje v kategórii Maratón
George F. Babcoke – prezident spoločnosti U.S.Steel Košice
Pobeží v kategórii Minimaratón. Pôvodne plánoval štartovať v Polmaratóne ale zranenie nohy mu to
neumožňuje. Svoj prvý maratón absolvoval v r. 1991. Na trati objaví spolu so svojim otcom
Garrym
Mikuláš Dzurinda – poslanec NR SR
Pravidelný účastník MMM pobeží v Košiciach už po 17 krát. Zvládol ho už i pod 3 hodiny,
v posledných rokoch dobiehal v čase okolo 3:30 hod
Štartuje v kategórii Maratón
Spoločne sa pripravujúca skupina bežcov z mediálneho prostredia – všetci štartujú
v kategórii Maratón
Matej Cifra „ Sajfa“ – moderátor FUN rádia a TV JOJ
Braňo Ondruš – moderátor TV JOJ, momentálne pracovník úradu vlády SR
Peter Holý – športový redaktor TV JOJ
Fedor Flašík – mediálny expert a podnikateľ
Z ďalších mien
Ivan Gabovič – kondičný tréner Dominika Hrbatého a slovenského Daviscupoveho tímu už
absolvoval niekoľko maratónov s najlepším výkonom tesne nad 3 hodiny
František Zikeš (1928) z Frýdku Místku – najstarší účastník v kategórii Maratón
Gabriel Balošák (1989), syn z bežeckej rodiny Vladimíra Balošáka a Anny Balošákovej –
najmladší účastník

Herbalife Minimaratón

Minimaraton je už tradičnou súčasťou MMM (pobeží sa 13.ročník). Organizátori sa pripravili
na zvýšený záujem a k dispozícii je 1.700 štartových čísel a účastníckych tričiek Zo zmien je
pre organizátorov najdôležitejšou snaha o presunutie procesu registrovania účastníkov v čo
najväčšej miere na webový portál www.kosicemarathon.com, čím sa zjednoduší
administratíva a prehľadnosť registrovaných bežcov (poprípade následná komunikácia s
registrovanými). Pre tých, ktorí nemajú prístup na internet je pripravené registračné miesto s
prihláškami v predajni Intersport v OC Otima . Registračný poplatok ostáva vo výške 100,Sk ( 3,32 EUR - nebol zmenený počas celej doby trvania projektu Minimaratón) Účastníci
dostanú tričko, štartovné číslo a občerstvenie v cieli. Trať meria tradičných 4.200 m
Partnerom kategórie Minimaratón je spoločnosť Herbalife (www.herbalife.com). Jedná sa
o nesúťažný beh bez vydania výsledkovej listiny. Prví traja bežci v kategórii chlapci/ dievčatá
( muži/ ženy ) získavajú vecné ceny od partnerov podujatia.
Firemný beh
Je odštartovaný na rovnakej trati súčasne s Herbalife Minimaratónom. Ide o súťaž 3členných tímov , ktorá má priniesť pobavenie a tímového ducha zúčastneným firmám.
Členovia tímu dostávajú spolu so štartovnými číslami i čipy a súčet časov všetkých členov
tímu stanoví ich výsledok. Prihlasovanie do tejto kategórie je možné iba webovej stránke
www.kosicemarathon.com
Inline skating
Kategória Inline korčuliarov sa vyvíja čo do počtu účastníkov veľmi dynamicky a týchto
športovcov uvidíme na štarte už po 8. krát. V prvom roku bolo klasifikovaných 41
korčuliarov, vlani už 203.
Tak ako vlani, bude ich trať merať 20 km. Štart je určený na 9:57, cieľ je situovaný na
Námestí Maratónu mieru tak, ako to bolo po prvý krát i vlani.
Všetci pretekári budú mať možnosť manifestačného dojazdu cez Hlavnú ulicu do servisnej
zóny za cieľovou čiarou hlavných kategórií.
Partnerom kategórie Inline skating je spoločnosť T-Systems (www.t-systems.sk).
Výsledky tejto kategórie v roku 2007
1. NOVYSEDLÁK Marek (SVK)
2. MIŠKOVIC Marián (SVK)
3. SMUDA Miroslav (SVK)

00:37:36
00:37:37
00:37:38

1. NAZAREJOVÁ Erika (SVK)
00:40:35
2. BAKOŠOVÁ Barbara (SVK)
00:41:00
3. MIŠKOVIČOVÁ Barbora (SVK) 00:42:33

Josef Michálek, Jiří Šmiták
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOSTI MARATÓNU V KOŠICÍCH
Milí čitatelia,
po vzhliadnutí titulného listu tejto knižky Vám možno napadlo, prečo bola napísaná vo vzdialenom
Brne, keď ostaté knihy, ktoré popisujú Medzinárodný maratón mieru, pochádzajú z jeho dejiska
Košíc.
Bola to predovšetkým bakalárska práca dcéry Báry v roku 2006, ktorá vedúceho oddelenia
atletiky na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne PaedDr. Josefa Michálka, CSc.
históriou MMM zaujala. V prvú októbrovú nedeľu v tom istom roku sa vydal na cestu do
východoslovenskej metropoly, aby sám na vlastnej koži zažil tú jedinečnú košickú bežeckú
atmosféru.
V dobe svojich vysokoškolských štúdií na FTVŠ v Bratislave sa aktívne venoval vytrvalostnému
behu v drese UK Bratislava, a tak niet divu, že ho košický maratón zaujal. Po prečítaní niekoľkých
kníh o jeho histórii dospel k názoru, že by bolo vhodné spracovať ucelenú monografiu venovanú
najvýznamnejším osobnostiam týchto pretekov. Mne ako svojmu dlhoročnému kamarátovi svoju
myšlienku predniesol, a pretože vedel, že som viac ako desaťkrát ako pretekár, tréner či len ako
prostý divák tento maratón zažil a niečo málo o ňom tiež napísal, požiadal ma pri tvorbe textu
o spoluprácu.
MMM pre mňa už od detstva znamená veľmi veľa. Už ako chlapec školou povinný som
nesmierne obdivoval jeho aktérov, neskôr sledoval nádherné súboje a víťazstvá Pavla Kantorka,
prvenstvo ďalších maratónskych es, a po mojom prvom košickom štarte v roku 1974 si ma MMM
celkom získal. So spoluautorstvom som preto bez akéhokoľvek rozmýšľania okamžite súhlasil.
Zároveň som predpokladal, že pri spracovaní knihy využijeme i moje veľmi dobré priateľské vzťahy
s predstaviteľmi Maratónskeho klubu Košice a hlavými organizátormi pretekov. Nemýlil som sa ako prezident Maratónskeho klubu a predseda Organizačného výboru MMM Dr. Štefan Daňo tak aj
tajomník Ján Dvonč našu iniciatívu s radosťou privítali, veľmi ochotne nám poskytli
fotodokumentáciu, podali niektoré návrhy na obsahové spracovanie a ihneď tiež prejavili záujem
o nemalý počet výtlačkov publikácie. Tá sa vďaka organizačným problémom nerodila ľahko,
nakoniec sme však boli radi, že sme po 20 mesiacoch od zahájenia spoločnej práce mohli držať
v ruke prvé výtlačky knihy a vzdať tak z Brna hold nielen najstaršiemu európskemu maratónu, ale
predovšetkým jeho najvýznamnejším osobnostiam.
Jiří Šmiták
O autoroch
PaeDr. Josef Michálek, CSc (1952) Absolvent FTVŠ UK Bratislava, bežec na stredné a dlhé
trate, od 1984 na Pdf Brno, od 2003 vedúci Oddelenia atletiky Fakulty sportovních studií v Brne.
Člen metodickej komisie ČAS.
Jiří Šmiták (1944) Absolvent Pdf UJEP v Brne , behu sa venuje od r.1961, trať MMM absolvoval 3
krát, telovýchovný funkcionár, autor knižných publikácií a článkov v odborných časopisoch.

