Medzinárodný maratón mieru oslavuje 85. narodeniny
Najstarší maratón v Európe si 4. októbra pripomenie 85. výročie svojho vzniku.
Jednou so sprievodných aktivít je pri tejto príležitosti putovná výstava „ Príbehy ôsmych desaťročí „, ktorú dnes na 10
paneloch sprístupňujeme verejnosti. Po Bratislave a atletickom Moste v Dubnici sa vráti do Košíc a diváci ju budú môcť
postupne zhliadnuť na viacerých miestach ( magistrát mesta, U.S.Steel, obchodné centrum Optima, hotel Hilton)
Medzinárodný maratón mieru si okrem prívlastku „ najstarší v Európe“ robí ambície byť vnímaný ako najtradičnejšie
slovenské športové podujatie ale tiež aj ako najmasovejšie pravidelne sa opakujúce podujatie. Domnievame sa, že v roku
2009 prekročí počet účastníkov vo všetkých kategóriách číslo 4.500.

Nárast počtu štartujúcich v roku 2009
Koncom júna sme evidovali približne 60% medziročnú zmenu v počte prihlásených v hlavných kategóriách. Dnes, na
začiatku septembra, sa tento rozdiel ustálil na hodnote cca 20%. Podrobnejšiu štatistiku nájdete v tabuľke.
Štatistika prihlásených pretekárov k 28.8.2009
Kategória
Maratón
Polmaratón
Inline korčuliari
Handbikeri
Minimaratón
Atletika hrou
Štafeta 4 x ¼
Juniorská štafeta
Spolu

Dĺžka trate
42 195 m
21 097 m
21 097 m
21 097 m
4 200 m
rôzne
42 195 m
42 x 1000
m

Muži
685
719
149
8
––––-

Počet krajín
Z toho napr. CZE 122, POL 73,GER 21, GBR 22, ....JAM 1

Ženy
57
163
49
0
––––-

Spolu
742
882
198
8
1700
300
88
350
4268
32

Osobnosti na štarte novej disciplíny
Novinkou v programe aktuálneho ročníka MMM je zaradenie štafety 4x ¼ maratón, pričom ihneď po prvých informáciách
dostali organizátori zaujímavé ohlasy. Sajfa a jeho priatelia sa takto budú pripravovať na maratón v Chicágu( týždeň po
Košiciach). Igor Timko so skupinou No Name budú ďalšími známymi tvárami nového projektu, na ktorom by obe strany
chceli dlhodobo spolupracovať. Okrem popularizácie MMM by jedným z ďalších výstupov mal byť rozvoj benefičného
rozmeru celého podujatia.
Tak , ako vlani , sa na trati predstaví i šéf generálneho partnera podujatia, spoločnosti U.S. Steel Košice , George F.
Babcoke a i ďalšie známe tváre. O štarte ktorých Vás budeme priebežne informovať.

Elitní pretekári
Približne 20 elitných atlétov je pozvaných, aby predstavili svoje umenie divákom v Košiciach a podľa prísľubu STV aj
priaznivcom atletiky pri obrazovkách.
Túto skupinu atlétov, ktorí si okrem víťazstva a umiestnenia odnesú i finančné prémie v hodnote 50.000 EUR, možno
charakterizovať nasledovne.
Muži – 10 Afričanov a 3 Európania s intervalom os. rekordov 2:08-2:15. V dvoch prípadoch pôjde o maratónsky debut
a raz o prvý štart mimo Kene
Ženy – 4 Afričanky a 3 Európanky s intervalom os. rekordov 2:31-2:39, v dvoch prípadoch pôjde o maratónsky debut.
V oboch kategóriách bude pri optimálnom počasí reálny útok na kvalitné časy 2:10/ 2:30

Program podujatia
PIATOK, 2. OKTÓBRA 2009
10:00
13:00
14:00
17.00

Atletika hrou – športové súťaže detí košických škôl
Otvorenie registračných centier a Expa
na Dolnej bráne
Sled hudobných vystúpení, súťaží a rozhovorov na Dolnej bráne
Položenie kytice na hrob zakladateľa MMM Vojtecha Bukovského

SOBOTA, 3. OKTÓBRA 2009
08:30 Symbolický beh s maratónskym ohňom z miesta prvého štartu na trati
Turňa –Košice
10:00 Košický vodácky maratón Ružín - Košice
11:00 Autogramiáda favoritov - Dolná brána, Hlavná ul.
12:00 Zapálenie maratónskeho ohňa na Námestí Maratónu mieru
14:00 Sled hudobných vystúpení na Dolnej bráne
19:00 Pasta Party pre účastníkov MMM v priestoroch Spoločenského pavilónu
NEDEĽA, 4. OKTÓBRA 2009
Priebežné štarty všetkých kategórií v priestore štartu
a cieľa na Hlavnej ulici pred hotelom Doubletree by Hilton
09:55 T-Systems Inline , handbikeri a vozičkári.
10:00 U. S. Steel Maratón a Polmaratón mužov a žien,
Majstrovstvá SR v maratónskom behu
Majstrovstvá Policajných zborov SR
Majstrovstvá Colnej správy
Juniorská štafeta na počesť Waldemara Cierpinskeho
Štafeta 4 x ¼ maratón
10:07 Maxima Broker Minimaratón
Hudobný program na maratónskej trati
12:10 Očakávaný dobeh víťazov - maratón muži
12:30 Očakávaný dobeh víťazov - maratón ženy.
12:30 Slávnostné ceremoniály vyhlasovania víťazov.

