Tlačová správa
Košice, 6. 9. 2011
Účastnícky rekord už fakticky prekonaný
Účastnícky rekord Medzinárodného maratónu mieru bude temer s určitosťou prekonaný. Hovoria o tom
štatistiky a medziročné porovnanie počtu registrovaných bežcov. Hranica 6.000 účastníkov neodolá.
Organizátori neodporúčajú nechávať registráciu na posledné dni, niektoré z disciplín môžu byť vypredané.
Detailná tabuľka aktuálneho stavu prihlásených v prílohe.
Jubilejná výstava Bikila
V utorok 13.9. bude hosťom a médiám sprístupnená výstava s názvom Bikila. Bronzová busta
autora Arpáda Račka, strihový film, 5 tematických panelov a sprievodný bulletin priblížia život a kariéru
tohto fenomenálneho atléta pri príležitosti 50 . výročia od štartu a víťazstva Abebe Bikilu v Košiciach.
Verejnosť bude môcť výstavu navštíviť v budove Historickej radnice, kde sídli Návštevnícke centrum Košice
už v ten istý deň popoludní. Počas MMM bude výstava inštalovaná v priestoroch registrácie na Dolnej bráne.
O víťazstvo i olympijské limity
Do Košíc zavíta približne dvadsiatka atlétov so statusom Elite. Desiatka mužov disponuje osobnými rekordmi
na úrovni 2:10. Viacerí však už maratón bežali i rýchlejšie než je aktuálny traťový rekord 2:08:33. U žien sa
zíde konkurencia, ktorá by mohla atakovať hranicu 2:30. Vizitky favoritov začnú organizátori zverejňovať od
13.9.
Niekoľko vytrvalkýň z Európy sa v Košiciach pokúsi splniť kvalifikačný limit na OH v Londýne. Ako už bolo
avizované, bude medzi nimi i Katarína Bérešová z klubu Obal Servis Košice.
Program pre každého
Neustále rozširovaný sprievodný program s rastúcim počtom účastníkov a návštevníkov zopakuje svoje
úspešné formáty ako sú Atletika hrou, Cvakni si maratón, Biela noc/ Nuit Blanche a večerný ceremoniál
zapálenia maratónskeho ohňa i Hudobný maratón. Ten je nanovo koncipovaný aj ako hudobná prechádzka
v dĺžke 5 kilometrov popri maratónskej trati a 6-tich tematických hudobných pódiách.
Smerom k roku 2013
Košice smerujú k roku 2013, naplneniu titulu Európske hlavné mesto kultúry ale tiež k 90. ročníku MMM.
Obe udalosti hľadajú vzájomné prieniky a tímy už dnes intenzívne spolupracujú. Zrejmý je najmä spoločný
potenciál smerom k zahraničiu. Medzinárodný maratón mieru chce pokračovať v prezentáciách akou bola
expozícia na jar tohto roku v Berlíne. V spolupráci s EHMK a organizáciou KOŠICE – Turizmus vzniká idea
predstaviť spoločné témy vo viacerých európskych metropolách.

Unikátne čísla košického maratónu
Pred dvomi rokmi sa zástupcovia Maratónskeho klubu dohodli s atletickým štatistikom Mariánom
Kalabusom z Martina na spracovaní kompletných výsledkov zo všetkých ročníkov košického maratónu
v elektronickej forme, aby spolu s ďalšími prehľadmi mohli byť tieto údaje uverejnené na internetovej stránke
MMM. Návštevníci stránky si tak môžu od týchto dní v prvej etape vyhľadať všetky výkony ľubovoľného
bežca od roku 1924 až po súčasnosť. Následne budú k dispozícii kompletné výsledkové listiny a možnosť
pozrieť si aj iné zaujímavé údaje z histórie maratónu, napríklad prehľad účasti krajín v jednotlivých
ročníkoch (dosiaľ štartovali v Košiciach bežci a bežkyne zo 69 krajín všetkých svetadielov - s výnimkou
Antarktídy), tabuľky najrýchlejších bežcov a bežkýň v Košiciach (zahraničných i zo Slovenska), zostavené
tiež podľa veku bežcov, priemery výkonov v jednotlivých ročníkoch i najčastejšie štartujúcich bežcov, počet
štartov jednotlivých bežcov v Košiciach a ďalšie údaje.
Je všeobecne známe, že košický maratón je najstarší v Európe. Už menej známa je skutočnosť, že drží
svetový primát v počte konaných ročníkov na trati 42 195 metrov, keďže v počiatkoch mali maratóny (aj
olympijské) premenlivú dĺžku trate okolo 40 km. Na tom našom košickom sa všetky ročníky bežali na trati
dlhej 42 195 m, kým napríklad v Bostone sa maratón na takto dlhej trati konal prvýkrát až v roku 1927
a pravidelne sa na takejto trati behá až od roku 1957.
Uverejnením týchto údajov na internete košický maratón získa ďalšie dominantné postavenie v hierarchii
všetkých maratónov, keďže žiaden zo starých tradičných maratónov nemá na internete uverejnené kompletné
výsledky všetkých ročníkov. Ďalším svetovým unikátom sú súvisiace prehľady, ktoré v takomto rozsahu snáď
nemá spracovaný žiaden maratón na svete. Z nich pre zaujímavosť možno uviesť že bežci spolu doteraz
prebehli 1 069 263 km (takmer 27-krát okolo rovníka), nepočítajúc tých, ktorí do cieľa nedobehli. Trvalo im
to spolu 9 rokov a 8 mesiacov. Priemerný čas je 3:20 h.
Spracovanie výsledkov košického maratónu prinieslo nové fakty i pre svetové maratónske tabuľky
v jednotlivých rokoch, ktoré má na svojej internetovej stránke uverejnené Združenie štatistikov cestných
pretekov (ARRS). Najmä v dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia, kedy počet
organizátorov maratónov ešte nebol príliš vysoký a počet maratónov na trati dlhej 42 195 metrov bol ešte
o poznanie nižší, mnoho výkonov z Košíc zasahuje do svetových tabuliek, spracovaných v rozsahu
200 najlepších maratóncov v každom roku.
Spracovanie a zverejnenie týchto údajov len potvrdzuje systematickú prácu organizátorov pri uchovávaní a
často i zachraňovaní mnohých cenných dát a súvislostí spojených s organizovaním a existenciou najstaršieho
maratónu v Európe. Pripomeňme, že v posledných dvoch desaťročiach Maratónsky klub Košice vydal dve
knižne publikácie / v rokoch 1999 a 2004 /, spracoval a na svojej webovej stránke uverejnil Galériu víťazov
s podrobnou faktografiou všetkých víťazov MMM, úspešne realizuje už niekoľko rokov projekt Po stopách
maratónskych legiend, do ktorého každoročne zainteresuje aj niekoľko sto stredoškolákov, pripravil putovnú
výstavu “ Príbehy ôsmich desaťročí a najnovšie už 13. septembra sprístupní pre verejnosť výstavu s názvom
Bikila. Dlhodobo , i keď zatiaľ neúspešne, sa snaží získať vyhovujúce priestory pre stálu expozíciu
v projekte Maratónsky dom.

Stále sa možno prihlásiť
I keď sa databázy štartovných listín pomerne rýchlo zapĺňajú, stále je tu možnosť vybrať si
niektorú z disciplín a prihlásiť sa. Uplynul jeden z termínov, keď prihláseným do 31.8. garantovali
organizátori na štartovných číslach meno a vlajku krajiny, ktorú reprezentujú.
Ďalšou z motivácii pre štart, tentoraz na najkratšej vzdialenosti v disciplíne Minimaratón – U. S. Steel
Family Run, bude unikátna účastnícka medaila pre všetkých, ktorí zdolajú trať dlhú 4.200 m.
Pri pokračovaní trendu z posledných týždňov, kedy prihlasovanie dostalo mimoriadnu dynamiku, nie je
vylúčené, že niektoré z disciplín budú vyhlásené za vypredané kvôli vyčerpaniu limitov štartovných čísel
ale najmä materiálneho vybavenia.
Počet registrovaných účastníkov MMM 2011.
Stav k 31.8.2011
Disciplína
Dlžka trate Muži
Ženy
Spolu
Maratón
42 195 m
751
63
814
Polmaratón
21 097 m
1101
272
1373
Inline korčuliari
20 000 m
163
50
213
Handbikeri
20 000 m
12
3
15
Vozičkári
20 000 m
1
0
1
Štafeta 4 x 1/4 maratón
42 195 m
88
20
108
Minimaratón-U.S.Steel
4 200 m
*2200
Family Run
Atletika hrou
rôzne
*500
Juniorská štafeta
42 x 1000 m
*500
Spolu
**5724
Počet krajín
33
* maximálny a limitovaný počet vydaných štartovných čísel bude tak ako
v roku 2010 vyčerpaný
** stav registrovaných k rovnakému dátumu v roku 2010 bol :
4552
celkový stav registrovaných ku dňu štartu MMM 2010 :
5426

