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Táto tlačová správa bola vydaná v súvislosti s organizovaním tlačovej konferencie dňa 7. 6. 2011

>	Osemdesiat osem

Dve osmičky predznamenávajú poradové číslo aktuálne pripravovaného ročníka MMM. Koncept podujatia,
ktoré sa uskutoční počas víkendu od 30. 9. do 2. 10. 2011 vychádza z overených riešení posledných rokov.
Ambíciou je zaznamenať ďalší minimálne 10% rast v počte účastníkov a prekonať tak métu 6 000 aktívnych
športovcov so štartovým číslom MMM na hrudi.
Po unikátnych športových výkonoch trojice najlepších mužov chcú organizátori nasadenú latku v roku 2011
udržať a koncentrovať sa na prvý výkon ženy pod hranicou 2:30 na území Slovenska.

>	Oceliari na špici

Spoločnosť U. S. Steel Košice sa stala i v roku 2011 generálnym partnerom podujatia a stojí tak i naďalej na
pomyselnej špici partnerov a podporovateľov MMM.

>	Abebe Bikila 1961-2011

Lightmotívom tohtoročného MMM sa stáva nesporne spomienka na 50. výročie víťazstva legendárneho Abebe
Bikilu v Košiciach. Tejto udalosti bude venovaná osobitná pozornosť i sprievodné podujatia. Projekt Juniorská
štafeta – Po stopách maratónskych legiend je preto v tomto roku prirodzene venovaný práve Bikilovi.

> Jarné kampane

Propagačná Road show MMM na jar 2011 mala tieto zastávky: Maratón Bratislava, Beh Devín – Bratislava,
Maratón Krakov, Maratón Belehrad, Maratón Praha. Okrem toho boli propagačné materiály MMM zaslané na
všetky významné európske jarné maratóny.

>	Košice v Berlíne

Špeciálnu kampaň mal Medzinárodný maratón mieru i v Berlíne, kde jeden zo zakladateľov berlínskeho maratónu
Horst Milde, dnes aktívne pracujúci pre Múzeum maratónu Berlín, zorganizoval prezentáciu Košíc v akcii Výstava
mesiaca. Maratónsky klub Košice k tejto aktivite poskytol viacero podkladových materiálov a exponátov. Obe
strany deklarovali záujem o ďalšiu spoluprácu i jeden vysoko ambiciózny projekt, o ktorom budeme verejnosť
včas informovať.

>	Minimaratón – U. S. Steel Family Run

So značným predstihom, už začiatkom júna, sa otvára možnosť online registráce na mimoriadne obľúbenú
súčasť MMM – Minimaratón, ktorý aj v tomto roku ponesie názov U. S. Steel Family Run. Organizátori
pripravujú 2 200 štartových čísel a pokiaľ sa do septembra „rozchytajú“ sú pripravení toto číslo ešte zvýšiť.

>	Polmaratón Košice – Seňa

Už po deviatykrát sa vytrvalci vyberú na tzv. historickú trať MMM z Košíc do Sene. Podujatie, ktoré organizuje
Maratónsky klub Košice v spolupráci s obcou Seňa a partnermi, bude odštartované v sobotu 18. júna z košickej
pešej zóny o 9:30. Záujemcovia o štart sa môžu predregistrovať na stránke www.kosicemarathon.com.
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