Tlačová správa-Košice,23.9.2009

Galéria víťazov Medzinárodného maratónu mieru
Ďalšia z iniciatív Maratónskeho klubu smerujúca k sprístupňovaniu a kompletizácii historických údajov nesie
názov Galéria víťazov. Ide o proces vyhľadávania životopisných a výsledkových informácií z kariéry košických
víťazov. Výsledkom niekoľkomesačnej činnosti redakčného tímu je podľa názoru Maratónskeho klubu unikátny
súbor informácii, aký zrejme nenájdete zverejnený pri žiadnom inom svetovom maratóne. I Boston sa
obmedzuje iba na chronologický zoznam víťazov. Maratónsky klub chce využiť zostavené dáta pri ďalšej
publikačnej činnosti. Ambíciou je samozrejme i vyhľadávanie ďalších doplňujúcich informácii o košických
šampiónoch.
Ukážka je venovaná jednému z prvých povojnových víťazov
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Zamestnaním turistický sprievodca. V roku 1946 štartoval v Košiciach prvýkrát a skončil na 2. mieste s časom
2:37:00. V roku 1950 zvíťazil v Košiciach po druhýkrát a tento krát už prekonal aj traťový rekord J. C. Zabalu
z roku 1931 časom 2:31:20.

Maratónsky oheň prinesie štafeta z Turne
Maratón oslavuje 85 narodeniny a to je dôvod vrátiť sa na miesto prvého štartu do obce Turňa, kde pred piatimi
rokmi v spolupráci obce a Maratónskeho klubu vznikol pamätník pripomínajúci historickú udalosť z roku
1924. Súčasťou jeho odhalenia bol štafetový beh do Košíc, ktorý sa zopakuje i v roku 2009. Jeho účastníci ,
väčšinou známi košickí bežci , prinesú v sobotu 3. októbra do Košíc maratónsky oheň, aby sa o 12.00 rozhorel
pred známou sochou Arpáda Račka.
Ešte 84 miest do naplnenia piatej tisícky
Registračná vlna už zrejme dosiahla svoj vrchol a do naplnenia piatej tisícky štartujúcich ostáva 84 miest
v databázach všetkých kategórií. Zo skúseností vieme, že v Košiciach sa objavia i bežci, ktorí si so svojou
registráciou vopred hlavu nelámali . Býva ich každoročne minimálne 50.
Štatistika prihlásených pretekárov k 23.9.2009
Kategória
Maratón
Polmaratón
Inline korčuliari
Handbikeri
Minimaratón
Atletika hrou
Štafeta 4 x ¼
Juniorská štafeta
Spolu

Dĺžka
trate
42 195 m
21 097 m
20 000 m
20 000 m
4 200 m
Rôzne
42 195 m
42 x 1000
m

Muži
884
984
183
12
––––-

Počet krajín

Ženy
79
227
67
2
––––-

Spolu
963
1211
250
14
1700
300
128
350
4916
35

Hostia tlačovej konferencie Milan Furín a Richard Havrilla
Už tradične sa na tlačových konferenciách Medzinárodného maratónu mieru objavujú hostia, ktorí majú čo to
povedať k aktuálnemu programu.
Milan Furín- vynikajúci ultramaratónec, leader disciplíny v 90 rokoch minulého storočia, držiteľ výkonu 252.646
m v 24 hod.behu v Paríži v roku 1990 bude jedným z účastníkov štafetového behu Turňa – Košice v sobotu
3.októbra.
Richard Havrilla – bývalý medzinárodný futbalový rozhodca FIFA sa okrem medzinárodnej scény stal na dlhé
roky súčasťou domáceho futbalového diania. Po skončení tejto časti svojej kariéry sa rozhodol v nedeľu 4.
októbra absolvovať svoj premiérový maratón.

Vizitky favoritov – II. Časť
Jacob Chesire Kipkorir ( KEN, 3.9.1983)
Zaujímavosťou v jeho kariére je maratón v nemeckom Kolíne, kde sa ako vodič do 30. kilometra rozhodol
maratón dokončiť, čo sa mu i podarilo vo veľmi slušnom čase.
Osobný rekord
2:11:07 – Benátky 2008, 2. miesto
2:12:45- Kolín 2007, 5. miesto
Shumye Alemayehu Tafere ( ETH, 6.4.1988)
Mladučký Etiopčan už zažil pocit víťazstva u našich severných susedov
Osobný rekord
2:11:50 Waršava 2008 , 1. miesto
2:14:50 Zürich 2009
Tarus Elijah Meli ( KEN)
Atlét, ktorý bude mať na starosti tempo pretekov. Poznáme však prípady, keď sa rozhodli preteky dokončiť
a zamiešať celkovým poradím
Osobný rekord
1:01:59 - Polmaratón
Ženy
Valentina Delion( MOL, 1973 )
Vo svojej kariére žala úspechy temer výlučne v Nemecku. Držíme jej palce aby sa v jej štatistikách objavili
i Košice, kde už síce štartovala, no bez úspešného výsledku.
Osobný rekord
2:36:50 – Bonn 2005 , 1. miesto
2:37:14- Bonn 2002, 2. miesto
2:39:45- Mainz 2004, 2 miesto
Olena Burkovská (UKR, 1981)
Dva navlas podobné výsledky v polmaratóne a podľa slov jej trénera pokus o prvý presvedčivý maratónsky
štart.
Osobný rekord
1:14:34 - Wroclaw 2009, 1. miesto ( polmaratón )
1:14:35 – Kijev 2007, 1. miesto
Dehininet Demsew Jara ( ETH,1984)
Dvadsaťpäťročná vytrvalkyňa bude mať v Košiciach maratónsku premieru

