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Jubilejná výstava Bikila
Dnes bola médiám a verejnosti sprístupnená výstava s názvom BIKILA. Bronzová busta autora Arpáda Račka, strihový film, 5
tematických panelov a sprievodný bulletin približujú 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 až do 28. septembra. Počas MMM bude výstava inštalovaná v priestoroch registrácie na Dolnej bráne.

Za týždeň temer 300 nových prihlášok
Účastnícky rekord Medzinárodného maratónu mieru je po týždni opäť posunutý vyššie, keď v posledných dňoch pribudlo temer 300
nových prihlášok, z toho viac než 60 na samotnú kráľovskú disciplínu. Hranica 6.000 účastníkov neodolala. Organizátori pripravili
algoritmus, podľa ktorého budú prípadne zastavovať registráciu v jednotlivých disciplínach. Zatiaľ sú ešte nové prihlášky
akceptované.

Pavol Madár sa vracia
To, že maratón je pre mnohých celoživotnou vášňou potvrdzuje i príbeh Pavla Madára. Tento bývalý vynikajúci vytrvalec a neskôr
úspešný tréner sa rozhodol v roku, kedy oslavuje okrúhlu šesťdesiatku, vrátiť na maratónsku trať. Posledný maratón absolvoval už
ako veterán niekedy v roku 1994. Pripomeňme, že jeho osobný rekord 2:15:44 má v slovenských i európskych reáliách stále
úctyhodnú hodnotu. Na Medzinárodnom maratóne mieru sa mu najviac darilo v roku 1980, kedy práve týmto časom obsadil 4.
miesto. Rovnaké miesto obsadil aj v roku 1981 no v čase o niečo horšom. V roku 1961, keď v Košiciach žiaril Abebe Bikila, mal Pavol
10 rokov. Bol to impulz aj pre jeho športovú kariéru?

Unikátne čísla košického maratónu
Pred týždňom sme uverejnili prvé informácie o unikátnom štatistickom diele, ktoré je založené na kompletizácii, digitalizácii
a softwérovej nadstavbe k výsledkom Medzinárodného maratónu mieru v období rokov 1924-2010. Už dnes si môžu všetci
záujemcovia na stránke www.kosicemarathon.com prezerať a vyhľadávať výsledky a jednotlivé mená za celé uvedené obdobie.
Spracovanie týchto dát prinieslo množstvo ďalších údajov, ktoré budú postupne zverejňované.
Dnes aspoň niekoľko zaujímavostí:
Sergej Popov – dosiahol na MMM dva navlas rovnaké časy 2:17:45,2 a to v rokoch1959 a1963.
Najvernejší účastníci sú Košičania - Eva Kissová (24 štartov) a Peter Polák (33 štartov), pričom vždy dobehli do cieľa.
Najstarší účastník bol doteraz František Zikeš, ktorý absolvoval v roku 2010 maratón vo veku 82 rokov.
Najväčšie časové rozpätie medzi štartmi: Ľudovít Majoroš, 21 a 79 rokov (1932-1990).
Najskôr narodený účastník košického maratónu: Hugo Gottschling, 28.11.1867, štartoval v 1937 (70r.).
Najrýchlejší čas posledného v cieli: rok 1979 - 2:44:02 - 65. miesto.
Takýchto štatistických perličiek je samozrejme oveľa viac. Podľa názorov autorov tohto diela získava tak Medzinárodný maratón
mieru ďalšie unikátne postavenie v maratónskom svete.

Vizitky favoritov - I. časť
Zverejňujeme prvú skupinu favoritov 88. ročníka MMM. Keďže sa tak deje v deň, kedy bola sprístupnená spomienková výstava
BIKILA, ako prvých predstavujeme jeho krajanov z Etiópie. Ďalšie mená budú zverejnené 20. a 28. septembra. Tak, ako už bolo
avizované na štarte sa objaví zhruba 20 atlétov so statusom „elite“.
MUŽI
Gashaw Melise Asfaw (ETH, 1978)
Vo svojej zbierke má minimálne 5 veľkých víťazstiev, medzi nimi i na prestížnom maratóne v Paríži v roku 2006. Ak by pridal šieste,
nieslo by sa symbolicky v Bikilových stopách. Na olympiáde v Pekingu sa dostal do Top 10.
Osobný rekord:
2:08:03, Paríž 2006, 1. miesto
2:08:55, Toronto 2010, 5. miesto
2:09:23, Toronto 2009, 3. miesto
2:09:28, Shanghai 2008, 1. miesto
2:09:53, Paríž 2007, 2. miesto
2:10:44, Boston 2009, 6. miesto
2:10:52, OH Peking 2008, 7. miesto
Gebo Burka Gameda (ETH, 1987)
Jeden z etiópskych spolu favoritov, ktorých by mal motivovať Bikilov košický príbeh starý presne 50 rokov.
Osobný rekord:
2:10:18 Cannes 2009, 2. miesto
2:12:46, Ottawa 2010, 7. miesto
Dadi Tesfaye Beyene (ETH, 1988)
Debut pretekára, ktorý môže iba prekvapiť.

ŽENY
Halima Hassen Beriso (ETH, 1992)
Pred rokom by sa vekom len tesne kvalifikovala na košickú maratónsku trať. Začínala na dráhe, kde jej patrí 4. miesto z juniorských
majstrovstiev sveta v behu na 3000m prekážok.
Osobný rekord:
2:32:42, Hamburg 2011, 2. miesto
1:11:34, Polmaratón Paríž 2010, 3. miesto

Seada Kedir Adilo (ETH, 1988)
V apríli oslávila 23 rokov, ale s maratónom má už dostatok skúseností. Len v roku 2010 má zaznamenané minimálne
4 dokončené maratóny.
Osobný rekord:
2:36:49, Cassablanca 2011
2:37:28, Stockholm 2010
2:38:30, Singapur 2010
Sofia Adilo Roba (ETH, 1987)
Pikantériou jej štartu je fakt, že i keď iba symbolicky, bude súperiť so svojim manželom. Gebo Burka patrí medzi favoritov v poli
mužov.
Osobný rekord:
2:40:03, Lille 2011, 2. miesto

Počet registrovaných účastníkov MMM 2011 (stav k 9. 9. 2011)
Disciplína

Dĺžka trate

Muži

Ženy

Spolu

Maratón

42 195 m

806

69

875

Polmaratón

21 097 m

1238

296

1534

Inline korčuliari

20 000 m

188

54

242

Handbikeri

20 000 m

14

3

17

Vozičkári

20 000 m

1

0

1

Štafeta 4 x 1/4 maratón

42 195 m

112

36

148

Minimaratón – U. S. Steel Family Run

4 200 m

*2200

rôzne

*500

Atletika hrou
Juniorská štafeta

42 x 1000 m

Spolu
Počet krajín
* maximálny a limitovaný počet vydaných štartovných čísel bude tak ako v roku 2010 vyčerpaný
** stav registrovaných k rovnakému dátumu v roku 2010 bol : 4867

*500
**6017
35

