Tlačová správa, 2. 6. 2009
Do roku 2009 opäť s novým logom
Stalo sa už tradíciou, že naši dizajnéri pripravujú pre každý z ročníkov podujatia novú, originálnu značku.
Tá posledná je inšpirovaná čiastočne i postavou vlaňajšieho víťaza z Etiópie. Novinári a redakcie si ju môžu stiahnuť
z webovej stránky MMM a to zo sekcie „Informácie / Média.“
Hotel Hilton hlavným stanom MMM 2009
Tesne po slávnostnom otvorení rekonštruovaného hotela Double tree by Hilton došlo k dohode
o vzájomnej spolupráci a tak sa tento exkluzívny hotel stal jedným z oficiálnych partnerov
Medzinárodného maratónu mieru.

Galéria víťazov v novom šate
Maratónsky klub Košice pripravuje uverejnenie nového formátu informácii o všetkých
doterajších víťazoch MMM. Už o niekoľko dní nájdu všetci záujemcovia
na www.kosicemarathon.com okrem fotografií i viac detailov o priebehu kariéry
košických šampiónov. Tento materiál, ktorý vznikal niekoľko mesiacov bude zverejnený
v oboch oficiálnych jazykoch webu MMM, teda okrem slovenčiny i v angličtine.

Zmena trate sa zdá byť nevyhnutná
Intenzívne sa už niekoľko týždňov pracuje i na čiastočnej zmene trate MMM. Vyvolali ju dva základné dôvody.
Predpoklad, že skôr či neskôr dôjde k investičnej výstavbe na Námestí osloboditeľov ale tiež fakt, že nárast počtu
korčuliarov vyvoláva riziko kolízie medzi nimi a čelom bežcom v priestore Aničky. Zmena bude znamenať, že bežcov
v parku ponecháme, kým korčuliari sa mu na upravenej trati vyhnú.
Polmaratón Košice – Seňa
V Sobotu 20. júna bude z košickej pešej zóny odštartovaný už 7.ročník
čoraz populárnejšieho polmaratónu vedúceho do kedysi „obrátkovej“
obce Seňa. Tá si v tomto roku pripomína 760. výročie prvej písomnej
zmienky o svojej existencii.
Okrem bežcov sa už tradične predstavia i korčuliari.

Pocta Waldemarovi Cierpinskemu
V projekte „Po stopách maratónskych legiend“ pokračujú organizátori MMM spomienkou na 2 násobného
olympijského víťaza Waldemara Cierpinskeho. Tradičná juniorská štafeta zostavené zo študentov celého regiónu má
svoje prvé kvalifikačné kola na pláne už v tomto mesiaci.

O čom sme doteraz už informovali :
22. 5. 2009
MMM na jubilujúcom maratóne v Prahe
K bohatému programu 15. ročníka Pražského medzinárodného maratónu aktívnou
účasťou prispeli aj členovia Maratónskeho klubu v Košiciach. V stánku košického
maratónu s motívmi 86. ročníka MMM v rámci PIM expo expedovali propozície
najstaršieho podujatia v Európe a záujemcom o MMM boli rozdávané suveníry
s emblémom MMM, propagačné materiály o meste Košice a košickom regióne.
Za krásneho slnečného nedeľného rána odštartovalo na Staromestskom námestí viac
ako 6000 bežcov. Medzi nimi sa nestratila ani tridsiatka pretekárov nášho klubu, ktorí
úspešne finišovali v cieli v historickom centre Prahy.

15. 5. 2009
Do Košíc s Mikom
Mike Gratton, ktorý v Košiciach bežal v roku 1980 a vyhral v roku 1983 slávny
maratón v Londýne časom 2:09:43, založil po skončení svojej kariéry cestovnú
kanceláriu s príznačným názvom 2:09. Na stretnutí počas posledného maratónu na
Temži bolo dohodnuté, že Medzinárodný maratón mieru sa stal jednou z destinácií,
ktoré táto cestovná kancelária vo svojom katalógu ponúka. Ostáva nám veriť, že
britskí maratónci dajú na Mikovu osobnú skúsenosť a už túto jeseň si z bohatej
cestovateľskej ponuky vyberú aj Košice.

4. 5. 2009
Maratónsky víkend v poľskom Krakove
V poľskom Krakove sa v nedeľu 26.apríla uskutočnil VIII. Cracovia maratón.
Na podujatí, ktoré sa každým rokom teší väčšej popularite nechýbala ani výprava
Maratónskeho klubu Košice. V dňoch 24.-26.4. tu v rámci expa prebehla druhá
z tohtoročných plánovaných prezentácií MMM v zahraničí, ktorá zaznamenala veľký
záujem medzi poľskými i zahraničnými účastníkmi maratónu v Krakove, keď
sa propozície s prihláškami rýchlo míňali. V nedeľu sa za príjemného slnečného
počasia postavila na štart maratónu aj takmer dvadsiatka našich bežcov, ktorí si
počínali veľmi dobre, a všetci úspešne dobehli do cieľa.
Celkovým víťazom krakovského maratónu sa stal Keňan Julius Kipkorir s časom
2:11:26.

9. 4. 2009
Jarná kampaň MMM sa začala v Bratislave
V dňoch 27.-29.3.2009 sa v rámci 4. ročníka maratónu v Bratislave
uskutočnila prvá z tradičných jarných prezentácií Medzinárodného maratónu
mieru v Košiciach.
Expo sa po prvý krát konalo na nádvorí Primaciálneho paláca, v blízkosti
prezentácie a Pasta Party. Záujem o informácie k aktuálnemu ročníku MMM
bol obrovský, nové brožúry a prihlášky sa rýchlo minuli.

27. 3. 2009
Online registrácia na MMM 2009 je spustená
Všetci bežci, ktorí sa chcú zaregistrovať na MMM 2009 tak môžu urobiť už teraz pomocou online registrácie, ktorá už
niekoľko dní beží na našej webovej stránke www.kosicemarathon.com.
Pri včasnej registrácii a zaplatení štartovného najneskôr do 30. júna 2009, zaplatíte zľavnené štartovné iba 25 €
oproti 30€, ak sa zaregistrujete po tomto dátume. Ak ste sa zúčastnili MMM v minulom roku, môžete čoskoro
očakávať poštára s papierovou prihláškou na MMM 2009.
27. 3. 2009
Dado zvíťazila v Ríme
Len niečo viac než 5 mesiacov po svojom maratónskom debute v Košiciach sa
Firehiwot Dado z Etiópie zaradila medzi hviezdy ženského maratónskeho poľa.
Určite si spomeniete na útlu a málovravnú atlétku, ktorá pri svojom prvom maratóne
v živote obsadila v Košiciach 2. mieste časom 2:37:34. Prišiel však 22. marec 2009
a maratón vo večnom meste. Firehiwot ubrala zo svojho maxima viac než 10 minút
a zvítazila výsledným časom 2:27:08 !!!. V Ríme tak potvrdila svoj nesporný talent
i skutočnosť, o ktorej sme písali nedávno – tým, ktorí zavítajú do Košíc sa zvykne
dariť i v ďalšej kariére(Dejene Yirdawe bol nedávno druhý v Soule za 2:08:30).
Škoda len, že si Firehiwot viac neverila už vlani v októbri. Peterkovej rekord z roku
1989 mohol byť už minulosťou.

17. 3. 2009
Dejene Yirdawe zažiaril opäť v Soule
Víťaz vlaňajšieho Medzinárodného maratónu mieru, Etiopčan Dejene Yirdawe zažiaril
v korejskom Soule. Po tom, ako zlepšil svoj osobný rekord na jeseň v Košiciach,
posunul jeho hodnotu opäť túto nedeľu v Soule. V silnej konkurencii dobehol na
druhom mieste za 2:08:30, keď rýchlejší bol iba Keňan Arusei (2:07:54). Potvrdil tak
svoju triedu i skutočnosť, že víťazom z Košíc sa často darilo výrazne uspieť
i v nasledujúcich sezónach. Príkladom sú Ernst Kipyego z Kene (v Košiciach prvý v
roku 2000) alebo Rus Grigorij Andrejev (2003).

11. 3. 2009
Maratón ako jeden z divov Košíc
Do zaujímavej internetovej ankety sa zapojili obyvatelia Košíc ale i záujemcovia
o dianie v tomto meste kdekoľvek vo svete. Ich úlohou bolo vybrať 7 divov
spomedzi atrakcií, pamiatok a fenoménov, ktoré sú s týmto mestom spájané.
Medzinárodný maratón mieru v nominácii samozrejme nechýbal a vďaka získaným
hlasom obsadil v ankete 3. miesto.

