Tlačová správa MMM 2012 / Košice - Bratislava , 6. 9. 2012
Na ceste k 90-tke
Košice smerujú k roku 2013. Mesto k naplneniu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry, maratón
k svojmu 90. ročníku a už o rok neskôr i k 90. výročiu prvého štartu v roku 1924. Tak mesto, ako aj
tím organizátorov MMM vyvíjajú mnoho synergických aktivít, aby všetky tieto významné udalosti
priniesli pozitívne odozvy a trvalo udržateľný rast záujmu. Radi Vás budeme o jednotlivých
projektoch postupne informovať.
Odkaz z Londýna
Hneď niekoľko odkazov a spojení nájdeme v tomto momente medzi Londýnom a Košicami.
Medzinárodný maratón mieru zamieril do metropoly nad Temžou so svojimi aktivitami v tomto roku
dvakrát. V apríli, v termíne tradičného maratónu v tomto meste, i počas olympiády, aby nechýbal
medzi pozvánkami na Slovensko. Je tu však ešte jeden odkaz, a to historický. I keď sme ho už
spomenuli, domnievame sa, že stojí v tejto súvislosti za zopakovanie. Olympiáda v Londýne v roku
1908 priniesla po prvýkrát trať maratónu vymeranú na vzdialenosti 42.195 m. Stalo sa tak na
požiadanie manželky kráľa Eduarda VII Alexandry, aby mohla štart sledovať zo svojho balkónu vo
Winsdore. A tak vznikla trať uvedenej dĺžky, ktorá sa potom od hier v Paríži 1924 stala pre
olympiády definitívnou. A stala sa definitívnou i pre Košice, a to už od prvého ročníka. Výnimočný je
na tom i fakt, že žiaden zo svetových historických maratónov nebol taký pedantný. Napríklad aj
v Bostone s dĺžkou trate experimentovali podľa svojich potrieb a možností až do roku 1957.
Účastnícky rekord bude znova prekonaný
Účastnícky rekord Medzinárodného maratónu mieru bude temer s určitosťou prekonaný. Hovoria
o tom štatistiky a medziročné porovnanie počtu registrovaných bežcov. Po vlaňajšej registrácii na
úrovni 6644 športovcov hranica 7.000 účastníkov v tomto roku istotne neodolá.
Stav registrovaných bežcov k 31.8.2012
Disciplína
Dlžka trate Muži
Ženy
Spolu
Maratón
42 195 m
816
60
876
Polmaratón
21 097 m
1246
325
1571
T-Systems Inline
20 000 m
212
59
271
Handbikeri
20 000 m
9
2
11
Vozičkári
20 000 m
2
0
2
Getrag Maratón 4 x 1/4
42 195 m
152
64
216
U.S.Steel Family Run
4 200 m
2500*
Atletika hrou
Rôzne
500*
Juniorská štafeta
42 x 1000 m
500*
Spolu
6447**
Počet krajín
45
* maximálny a limitovaný počet vydaných štartovných čísel bude tak ako
v roku 2011 plne vyčerpaný (vypredaný)
** stav registrovaných k rovnakému dátumu 2011 bol :
5724
stav registrovaných v deň štartu v roku 2011 bol :
6644

O víťazstvo i limity na MS v Moskve
Do Košíc zavíta na jeseň približne dvadsiatka atlétov so statusom Elite. Desiatka mužov disponuje
osobnými rekordmi na úrovni 2:10. Viacerí však už maratón bežali i rýchlejšie, mnohí na úrovni
aktuálneho traťového rekordu v Košiciach (2:08:33). U žien sa zíde konkurencia, ktorá by mohla
atakovať hranicu 2:30. Úplné vizitky favoritov začnú organizátori zverejňovať od 18.9. Dnes môžeme
prezradiť iba to, že o obhajobu titulu chcú usilovať obaja vlaňajší víťazi, Maryna Damantsevičová
z Bieloruska i Keňan Elijah Kemboi.
Ako zaujímavosť možno uviesť fakt, že organizátori zaregistrovali tiež prihlášku Johna Kabeleleho z
Tanzánie, ktorý sa chce v Košiciach pokúsiť splniť limit na budúcoročné atletické majstrovstvá sveta,
ktoré sa uskutočnia v Moskve.
Čestní hostia MMM 2012
John Farrington sa vracia do Košíc po 40-tich rokoch
Víťaz Medzinárodného maratónu mieru 1972, Austrálčan John Farringhton, sa do Košíc vracia po
neuveriteľných 40 rokoch. Spolu s manželkou ich privítame vo štvrtok 4. októbra v hoteli Doubletree
by Hilton. Bežec, ktorý disponoval osobným rekordom 2:11, patril medzi predstaviteľov silnej
austrálskej bežeckej školy rokov minulých. Na jeho počesť sa v rámci programu MMM 2012 pobeží
Juniorská štafeta 42 x 1 km , ktorá ponesie jeho meno. Pripomíname, že vlani bol projekt venovaný
Abebe Bikilovi, a už skôr tiež Pavlovi Kantorkovi, Juanovi Carlosovi Zabalovi, Waldemarovi
Cierpinskemu či Christe Vahlensieckovej. Sme radi, že protagonista tejto štafety osobne zavesí
študentom na krk pamätné medaile tak, ako to bolo v prípade viacerých zmienených osobností
svetového maratónu.
Vizitka
Osobný rekord 2:11:12 , najlepší svetový výkon roka 1973
Víťaz Medzinárodného maratónu mieru 1972 časom 2:17:34
Štvornásobný majster Austrálie v maratónskom behu
Účastník OH v Mexiku a v Mníchove
Anastázia Kuzminová nechá bežky ešte doma.
Biatlonová olympijská šampiónka z Vancouveru Anastázia Kuzminová zavíta do Košíc ako hosť
Medzinárodného maratónu mieru. Keďže v jej športovej disciplíne je beh rovnako dôležitý ako
streľba, venuje sa mu v tréningu mimo hlavnej sezóny aj v maratónkach. Čo bude bežať v Košiciach
je ešte tajomstvom. O tom , že rozdá na sobotňajšej autogramiáde stovky podpisov, však organizátori
nepochybujú.
Vizitka
Olympijská víťazka v rýchlostných pretekoch na 7,5 km vo Vancouveri 2010
Strieborná medaila na ZOH v stíhacích pretekoch na 10 km vo Vancouveri 2010
Víťazka viacerých pretekov Svetového pohára v biatlone

Bežecká výzva pre Mateja Tótha
Jeden z najúspešnejších slovenských atlétov súčasnej generácie, chodec Matej Tóth, sa predstaví
v Košiciach v bežeckom vydaní. Jeho prihláška na polmaratón je už zaregistrovaná, a tak sa natíska
i otázka, či bude na trati dlhej 21.097 metrov rýchlejší ako pri svojom osobnom rekorde v chôdzi na 20
km, ktorý má hodnotu 1:20:16 hod. Na odpoveď si počkáme do 7. októbra
Vizitka
Osobné rekordy 20 km 1:20:16 , 50 km 3:39:46 ( zdroj IAAF )
8. miesto na LOH Londýn 2012 v chôdzi na 50 km
6. miesto na ME 2006 v chôdzi na 20 km
Víťaz pretekov Svetového pohára v chôdzi na 50 km v Chihuahua ( MEX ) v roku 2010
V roku 2006 získal titul Atlét roka na Slovensku
Noví partneri v portfóliu Medzinárodného maratónu mieru
O strastiach hľadania podpory pre šport na Slovensku sa hovorí i píše pomerne veľa. Finančné nároky
na zvládanie organizačnej a technicko bezpečnostnej úrovne MMM neustále stúpajú, a to i v
dôsledku rastúcej masy účastníkov. Organizátorov preto teší, že popri stabilných partneroch na čele
so spoločnosťou U.S.Steel Košice a mestom Košice, podarilo sa portfólio podporovateľov rozšíriť
i o nových partnerov MMM. Po vlaňajšom vstupe Slovenskej sporiteľne tak v tomto roku pribudla
globálna športová značka Adidas i výrobca prevodoviek pre veľké svetové automobilové koncerny,
spoločnosť Getrag Ford Transmissions Slovakia. Nemožno samozrejme zabudnúť ani na celé
spektrum ďalších partnerov, ktorí podujatie každoročne podporujú.

Zmena adresy
Ukončenie stavebných prác na Námestí osloboditeľov v centre mesta umožňuje organizátorom zmenu
priestorového usporiadania viacerých kľúčových funkcií tohto podujatia. Registrácia športovcov sa
presúva do obchodného centra Aupark a Expo MMM na námestie pred ním. Viacero zmien bude
realizovaných i pri zonácii priestorov štartu a cieľa, no samotné miesto štartu a trať ostávajú bezo
zmeny.
Program pre každého
Bohatý sprievodný program zopakuje svoje úspešné formáty ako sú Atletika hrou, Cvakni si
maratón, Biela noc / Nuit Blanche a večerný ceremoniál zapálenia maratónskeho ohňa i Aupark
hudobný maratón. Ten je nanovo koncipovaný aj ako hudobná prechádzka v dĺžke 5 kilometrov popri
maratónskej trati so siedmimi hudobnými pódiami s rôznorodou žánrovou dramaturgiou.

