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U.S.Steel Family Run má exkluzívne ambasádorky
Čas beží skutočne ako voda a populárny Minimaratón, ktorý opäť nesie názov U.S.Steel Family Run,
sa pobeží už 17. krát ! Začínal s niekoľko sto účastníkmi, tento rok organizátori vytlačia pre
záujemcov 2.500 štartovných čísel, pričom niet pochýb, že všetky nájdu svojich držiteľov. Deti
i dospelých, ktorí prekročia cieľovú čiaru čaká okrem potlesku zaplnených tribún i medaila
v originálnom dizajne tohto podujatia.
No je tu ešte ďalšia motivácia. Postaviť sa na štartovnú čiaru spolu s olympijskou víťazkou
z Vancouveru Anastáziou Kuzminovou a našou najúspešnejšou vytrvalkyňou Katkou Bérešovou,
ktoré prijali ponuku a stali sa ambasádorkami tohto behu. Veľkú skupinu účastníkov budú
samozrejme tvoriť i zamestnanci spoločnosti U.S.Steel Košice so svojimi rodinami a tento hutnícky
gigant už tradične pozýva na štart i deti z detských domovov. Tento krát to bude detský domov na
Uralskej ulici v Košiciach a detský domov z Podolinca.
Maratón pomáha
Medzinárodný maratón mieru sa rozhodol upriamiť pozornosť svojich účastníkov a priaznivcov na tri
projekty, na ktoré vyhlásil verejnú zbierku, do ktorej i ako prvý prispel. Košický maratón si je
vedomý svoje spoločenskej zodpovednosti, chce formovať verejnú mienku a dokázať , že podobné
výzvy je schopný úspešne realizovať. Z troch zmienených projektov, chceme dnes predstaviť
dlhodobú podporu združenia Liga proti rakovine, ktoré každoročne získava finančnú podporu od
Medzinárodného maratónu mieru. Obe inštitúcie si plne uvedomujú nezastupiteľnú úlohu prevencie
v boji s civilizačnými projektmi a snažia sa na tomto poli úzko spolupracovať. Liga proti rakovine
popularizuje jednotlivé aktivity MMM a jej členovia a sympatizanti okrem iného nikdy nechýbajú
v štartovnom poli.
Na Aupark Hudobný maratón so štartovným číslom
Kto chce spojiť hudbu s pohybom môže sa zaujímať o Aupark hudobný maratón.
Popri maratónskej trati vyrastie osem hudobných a tanečných pódií, aby z nich muzikanti
šírili rytmus a pohodu smerom k bežcom i zástupom zvedavých divákov. Ten, kto si vyzdvihne
v piatok alebo v sobotu na hlavnom pódiu pred Auparkom štartovné číslo, môže v nedeľu absolvovať
prechádzku od pódia k pódiu, na konci ktorej bude pri hlavnom pódiu aj odmenený.
Viac o programe Aupark hudobný maratón sa dozvedia záujemcovia na webovej stránke MMM.
Dôležité novinky
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. O všetkých dôležitých faktoch budú organizátori športovcov i divákov informovať na svojej
webovej stránke v špeciálnej rubrike Záverečné pokyny MMM 2012

Dva týždne pred štartom padla hranica 7.000
Presne 14 dní pred štartom obsahovali registračné databázy rekordných 7055 účastníkov zo 49 krajín.
Nárast je rozložený do všetkých disciplín. Tá kráľovská pokorila métu 1000 prihlásených pretekárov.
Stav registrovaných bežcov k 23.9.2012 , 9.00 ( 14 dní pred štartom )
Disciplína
Dlžka trate Muži
Ženy
Spolu
Maratón
42 195 m
927
76
1003
Polmaratón
21 097 m
1512
386
1898
T-Systems Inline
20 000 m
237
64
301
Handbikeri
20 000 m
18
5
23
Vozičkári
20 000 m
2
0
2
Gatrag Maratón 4 x 1/4
42 195 m
220
108
328
U.S.Steel Family Run
4 200 m
2500*
Atletika hrou
Rôzne
500*
Juniorská štafeta
42 x 1000 m
500*
Spolu
7055**
Počet krajín
49
* limitovaný a vypredaný počet štartovných čísel
** stav registrovaných v deň štartu v roku 2011 bol :
6644
Zaujímavé mená v štartovnej listine
Úvod štartovnej listiny patrí menám najväčších favoritov, no keď sa pozriete na ďalšie stránky,
nájdete viacero známych mien. Začnime tým, ktoré sme v štartovnej listine mohli po prvý krát nájsť
v roku 1974. Košičan Peter Polák pobeží 7. októbra so štartovným číslom 718 svoj celkovo 35.
Medzinárodný maratón mieru, pričom najrýchlejšie ho zvládol v roku 1980, kedy sa stopky zastavili
na obdivu hodnej hodnote 2:25:20. Maratón si opakovane v Košiciach skúsi aj bývalý špičkový
chodec Pavol Blažek ( 58 ) či expremiér Mikuláš Dzurinda (111 ). Na polovičnej vzdialenosti bude
súťažiť ďalší skvelý slovenský chodec Matej Tóth ( 3438 ) i talentovaná herečka Gabriela Marcinková
( 2254 ) . Opäť nechýba bývalý rozhodca FIFA Richard Havrilla ( 2974 ) a po prvý krát si túto trať
vyskúša i jeden z otcov IT priemyslu v Košiciach a manažér roka 2010 na Slovensku Jozef Ondáš (
3283 ) O známych menách v štafete Getrag Maratón 4 x ¼ sme informovali pre týždňom, tak
zopakujme aspoň niekoľko z nich : Richard Raši, Milan Ftáčnik, viceprezidenti U.S.Steel John
Coyne a Mark Tabler a ďalej tiež Sajfa, Marcel Matanin, Igor Timko a mnoho ďalších . Mesto
Košice si svoje sily rozložilo do každej z disciplín. V U.S.Steel Family Run bude farby radnice hájiť aj
viceprimátorka Renáta Lenártova so svojimi dcérami.
Vizitky favoritov – 2. časť
Belete Mekonen Gezu (ETH, 1985) Začiatkom tohto roka skúšal šťastie na bohatom

maratóne v Dubaji, no dosť výrazne zaostal za svojim maximom. Ak chce pomýšľať
v Košiciach na výraznejší úspech, bude zrejme potrebovať lepšie načasovanú formu
Osobný rekord 2:10:34 Carpi 2011, 3. miesto ; 2:11:41 Marakéš 2012 ; 2:15:15 Dubai 2012

Mehari Gebre Baraki (ETH, 1989)
Víťazstvo v Grécku pred dvoma rokmi na maratóne , ktorý nesie meno Alexandra Veľkého i kvalitný
výkon vlani na brehu stredozemného mora sú zatiaľ jedinými dvoma za zmienku stojacími výkonmi
Osobný rekord 2:10:36Nice-Cannes 2011, 5. miesto; 2:15:11Thessaloniki 2010, 1. miesto
Bellor Miningwo Yator (KEN, 1984)
Veľmi bohatý výpočet výkonov okorenený viacerými víťazstvami na maratónoch v Nemecku zaraďujú
tohto bežca medzi jedného z favoritov 89. ročníka MMM
Osobný rekord 2:09:21 Barcelona 2010, 5. miesto; 2:09:47 Düsseldorf 2007, 1. miesto;
2:11:15 Düsseldorf 2008, 1. miesto; 2:11:30 Hamburg 2011, 4. miesto, 2:11:45 Frankfurt 2008, 1.miesto
Vincent Kiplagať Kiptoo (KEN, 1984)
O tomto bežcovi sa dá napísať temer to isté, čo o Evansovi Rutovi. Sú rovnako starí, žijú a trénujú v Itene
a sú výkonostne na zhruba rovnakej úrovni.
Osobný rekord 2:09:22Houston 2010, 6. miesto; 2:09:38 Paris 2010, 10. miesto; 2:10:39 Istanbul 2011,
1. miesto ; 2:10:56Hannover 2011, 6. miesto
Baaru Philemon Gitia (KEN, 1981)
Vlani v tridsiatke dosiahol svoj doteraz najlepší výkon na severe Portugalska. Ak sa mu v Košiciach
priblíži, nemal by obísť naprázdno.
Osobný rekord 2:09:51Porto 2011, 1. miesto; 2:11:01Nairobi 2008, 2. miesto; 2:11:05 Paríž 2009
ŽENY
Ehitu Kiros Reda (ETH, 1988)
Výsledok na polmaratóne v Göteborgu naznačuje, že potenciál na čas pod 2:30 určite má. Je otázne ako
dokáže svoje rýchlostné predpoklady skĺbiť s vytrvalosťou.
Osobný rekord 2:34:05Rím 2012, 6. miesto; 1:11:58 Polmaratón Göteborg 2012, 8. miesto
Makida ABDELA Wordofa (ETH, 1989)
Jej maratónske zápisy sú zatiaľ veľmi sporé, čo však vzhľadom k veku nie je neobvyklé. Posledné
informácie z tréningovej prípravy sú veľmi pozitívne.
Osobný rekord 2:32:11 Rím 2012, 4. miesto
Na tlačovej konferencii 18.9. boli predstavení :
Elijah Kiprono Kemboi (2:11:15) David Cherono Toniok (2:11:26) Dennis Musembi Ndiso
(2:10:51 ) Lawrence Kimwetich Kimaiyo(2:11:46) a zo žien Maryna Damantschevich(2:32:18
(
Ďalšie mená a vizitky favoritov budú zverejnené v 40. týždni na TK MMM
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