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Na gala večeri, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti 30. výročia od
založenia Medzinárodnej asociácie maratónskych a cestných behov
(AIMS), dňa 9. novembra v Aténach bolo odovzdané oficiálne ocenenie
a uznanie Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach ako
najstaršiemu maratónskemu podujatiu v Európe, ktorý je členom AIMS
od roku 1990. Cenu odovzdal prezident AIMS Paco Borao prezidentovi
Maratónskeho klubu Košice a predsedovi Organizačného výboru MMM
Štefanovi Daňovi v rámci konania 6. Svetového maratónskeho sympózia
AIMS. Zároveň ocenili aj najstaršie alebo najprestížnejšie maratónske
podujatia na ostatných kontinentoch a to Boston maratón (Amerika,
USA), Fukuoka maratón (Ázia, Japonsko), Comrades maratón (Afrika,
JAR) a Rotorua maratón (Oceánia, Nový Zéland).
Okrem toho AIMS ocenil aj Patricka Makaua z Kene, ktorý je doteraz držiteľom svetového
rekordu v maratóne 2:03:08 z Berlínskeho maratónu v roku 2011 a Rosu Mota z Portugalska,
olympijskú víťazku zo Soulu v roku 1988. Medzi ďalšími ocenenými bol aj zakladajúci člen
AIMS Horst Milde, ktorý je dlhoročným prezidentom Berlínskeho maratónu. Prezident
Maratónskeho klubu a predseda OV MMM Štefan Daňo spoločne s členom OV MMM Jánom
Margitom odovzdali prezidentovi AIMS Pacovi Boraovi Ďakovný diplom Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach pri príležitosti 30. výročia od založenia AIMS.
V laudácii vyzdvihli historický význam
Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach pre svetový maratón.
Maratón v Košiciach sa prvý raz bežal už
v roku 1924. Od vtedy sa koná každý rok,
a to aj čase 2.svetovej vojny.
Na štartovú čiaru košického maratónu sa
v jeho dlhej a bohatej histórii postavilo
viacero osobností tejto kráľovskej
atletickej disciplíny. Boli medzi nimi
olympijskí víťazi ako Juan Carlos Zabala
(Argentína), Abebe Bikila (Etiópia),
Waldemar Cierpinsky (Nemecko),
Demissie Wolde (Etiópia), ale aj ďalší
maratónski bežci, ktorí dosiahli popredné
umiestnenia na významných
maratónskych podujatiach vo svete.

K najväčším úspechom organizátorov MMM patrí aj usporiadanie 6. IAAF Majstrovstiev
sveta v polmaratóne v roku 1997, ktoré bolo vyhodnotené ako najlepšie zorganizované
majstrovstvá sveta v polmaratóne a jedno z najlepších mimoštadiónových podujatí v histórii
IAAF vôbec.
Na to v roku 1999 nadväzovalo aj veľmi úspešné zorganizovanie 12. svetového kongresu
Medzinárodnej asociácie maratónskych a cestných behov (AIMS).
V tomto roku najstarší maratón v Európe prekonal ďalšie významné medzníky vo svojej
histórii. Dosiahol rekordný počet 7419 účastníkov. Zaznamenal nový traťový rekord
v mužskej kategórii 2:07:01 a v ženskej kategórii 2:29.59.
V prejave Štefan Daňo poďakoval predstaviteľom AIMS za udelené ocenenie, ktoré je
uznaním nie len našej jedinečnej histórie ale aj obetavej práce všetkých generácií
organizátorov a dobrovoľníkov. Súčasne pozval zástupcov jednotlivých maratónskych
podujatí vo svete, členov AIMS do Košíc v roku 2013, kedy bude mesto Košice Európskym
hlavným mestom kultúry a pobeží sa 90. ročník MMM a v roku 2014, kedy uplynie 90 rokov
od založenia MMM.

