Tlačová správa , Košice, 12. jún 2013
Na ceste k deväťdesiatke
Medzinárodný maratón mieru sa blíži k svojmu jubileu a zdá sa, že gratulantov bude mať
skutočne dosť. Doterajší záujem (ako o tom píšem i na inom mieste) zatiaľ prekonáva
očakávania. Je potrebné zdôrazniť, že maratónsky víkend bude z pohľadu celého roka 2013
patriť k najdynamickejším. Viaceré aktivity spájané s programom Európske hlavné mesto
kultúry sa odohrajú práve v tomto termíne. Spomeňme už dobre známu Bielu noc, ale aj
Medzinárodnú konferenciu o kreatívnom priemysle, či príchod viacerých zaujímavých
osobností do Košíc, z ktorých časť sa chce i postaviť na štart maratónu.
U. S. Steel opäť generálnym partnerom MMM
Spoločnosť U. S. Steel Košice pokračuje vo svojej kontinuálnej podpore Medzinárodného
maratónu mieru a prakticky od svojho etablovania sa na Slovensku neopustila líderskú
pozíciu medzi sponzormi MMM. Okrem priamej podpory sa spolupráca orientuje i na
zapájanie zamestnancov tohto koncernu do športového diania a rovnako zaujímavá je i gescia
nad populárnym Minimaratónom, ktorý sa opäť pobeží pod názvom U. S. Steel Family
Run. On-line registrácia pre túto disciplínu bola otvorená 1. júna a novinkou je zvýšený limit
počtu účastníkov, ktorých organizátori pustia na trať 2.800. Kto chce mať istotu, nemá na čo
čakať.
Portfólio hlavných a oficiálnych partnerov MMM, ktorí svojou podporou oceňujú kontinuálny
a koncepčný rozvoj podujatia, doplnila, popri značkách ako Getrag Ford Transmissions,
Adidas, Slovenská sporiteľňa, Intersport, či T-Systems , aj spoločnosť Východoslovenská
energetika. Významná je i podpora zo strany mesta Košice, Ministerstva školstva
Slovenskej republiky, či KSK.
90 rokov maratónu vo fotografii
Fotografia ako veľmi univerzálne médium sprevádza košický maratón od jeho vzniku.
Historická snímka prvého štartu bola publikovaná už stovky krát. Rovnako ako mnohé iné
dobové fotografie našli svoje miesto v postupne vydávaných knižných publikáciách. Výstava
bude zostavená z výberu 90 fotografií a uzrie svetlo sveta v septembri s tým, že zámerom je
postupne ju v tomto a budúcom roku predstaviť vo viacerých mestách doma i v zahraničí.
Popri záberoch s nespornou historickou hodnotou objavia sa i viaceré z cyklu Cvakni si
maratón, ktorý ponúka šancu prezentovať pohľad na toto tradičné podujatie širokej
verejnosti, ktorá sa venuje fotografii ako svojmu koníčku.

Pomáhajme spoločne
Pod týmto názvom bola na prelome rokov ukončená prvá etapa verejnej zbierky na podporu
vybraných projektov Maratónskeho klubu, ktorú klub inicioval základným vkladom vo
výške 2.012 Eur. Individuálni darcovia a účastníci maratónu podporili najmä revitalizáciu a
dostavbu areálu Sochy maratónca. Na tento projekt získal Maratónsky klub zo zbierky zatiaľ
7.572 Eur. Ďalší z dlhodobých zámerov, preventívne programy Ligy proti rakovine,
darcovia podporili v celkovej sume 1.625 Eur. Zbierka pokračuje i v tomto roku a jedným
z výsledkov by už v závere leta mal byť nákup žulových blokov z lomu Požáry pri Prahe.
Z toho istého materiálu je totižto zhotovený i pôvodný podstavec pod Sochou maratónca.
Nové bloky pre mená budúcich víťazov by sa tak mohli osádzať počas roka 2014 tak, aby pri
príležitosti 90. výročia založenia maratónu mohlo byť toto dielo dokončené.
Leonard “Buddy” Edelen
Projekt Po stopách maratónskych legiend nás v roku 2013 privádza k menu Leonard Buddy
Edelen. Tomuto víťazovi spred 50-tich rokov bude venovaný tohoročný marathon v
Košiciach. Pôjde o spomienku na Američana, ktorý, ako prvý na svete pokoril hranicu 2 hodín
a 15 minút a do nášho mesta prišiel v pozícii držiteľa svetového rekordu, ktorý vytvoril
časom 2:14:28 na maratóne z Windsoru do Chiswicku. Študenti tak budú zápoliť o nomináciu
do finálovej štafety, ktorá ponesie Edelenovo meno rovnako, ako tomu bol v minulosti v
prípade Zabalu, Bikilu, Kantorka, Farringtona, Cierpinskeho, či Vahlensieckovej. Prvé
kvalifikačné kolá sú v regióne naplánované už teraz v júni.
Road Show MMM 2013
Prezentácia jubilujúceho MMM a Košíc (EHMK 2013) sa realizovala aktivitami promo tímu
MMM na týchto miestach, a pri týchto udalostiach:
11.03. Užhorod, tlačová konferencia
24.03. Maratón Bratislava
06.04. Beh Devín – Bratislava
07.04. Maratón Miláno
07.04. Polmaratón Praha
28.04. Maratón Krakow
12.05. Maratón Praha
Jednou z dominantných kampaní je zapojenie MMM do programu RunCzech 2013, čo sa
odráža i vo zvýšenom záujme a registrácii bežcov z Českej republiky. Medzinárodný maratón
mieru bol tiež promovaný ako top udalosť mesta Košice na veľtrhoch cestovného ruchu
zastrešených združením Košice Turizmus.

Projekt WFM
Ako bolo už zmienené, jedným z nových hlavných partnerov MMM sa stáva
i Východoslovenská energetika.
Spolupráca bude mať niekoľko línii, nosnou je spoločný záujem vytvárať podmienky a
uľahčovať prístup ženám k bežeckým aktivitám.
Tento projekt, rozvíjaný pod skratkou WFM alebo tiež Women Friendly Marathon, zahŕňa
aj organizovanie pravidelných skupinových bežeckých tréningov pod vedením skúsených
trénerov i našej olympioničky Katky Berešovej. Tréningy sú organizované každý štvrtok od
18.00 v košickom lesoparku Anička a prinášajú účastníkom okrem iného aj poradenstvo,
spracovanie tréningových plánov a v neposlednom rade i motiváciu k zmene životného štýlu.
Keďže jedným z cieľov je i postupné zvyšovanie zastúpenia žien v štartovom poli MMM,
pozorne sledujeme štatistiky i z tohto pohľadu. Potešiteľný je výrazný nárast počtu žien na
najdlhšej, teda maratónskej trati a u mnohých preferovaný polmaratón vykazuje k 31.05.
medzi zaregistrovanými i povzbudivých 27% žien.
Bežci nechcú jubileum vynechať
I keď do štartu 90. ročníka MMM ostávajú ešte 4 mesiace, športovci dávajú jasne najavo, že
jubilejný maratón nechcú vynechať. A to hlavne v samotnej kráľovskej disciplíne, kde počet
registrovaných k 31. máju zaznamenal 147% medziročný nárast (450 registrovaných
31.05.2012, 1.110 registrovaných 31.05.2013). Pokiaľ započítame všetky disciplíny, i tie ako
je U. S. Steel Family Run, kde býva pravidelne vypredané, možno povedať, že 120 dní pred
štartom je tu už 6.400 bežcov a vlaňajší rekord v počte 7.419 účastníkov sotva odolá. Okrem
Európy registrujeme záujem i z Číny, Japonska, Austrálie, či Singapúru.
„Košičan“ vyhral v Paríži
Maratónska sezóna je v plnom prúde a je zaujímavé sledovať, ako sa v nej darí atlétom, ktorí
sa už predstavili i na Medzinárodnom maratóne mieru. Dieru do sveta určite urobil Peter
Kimeli Some, ktorý vyhral veľký maratón v Paríži 7. apríla časom 2:05:37. K tomuto
výkonnostnému skoku sa rozbiehal i v Košiciach, kde v roku 2011 obsadil 4. miesto. Ehitu
Kiros Reda z Etiópie zas vlani brala v Košiciach bronz v čase 2:33:43, aby sa v januári tohto
roku zlepšila na famóznych 2:23:39 a obsadila týmto časom v Dubaji 2. miesto. Úvod sezóny
využil na ostrý štart i víťaz MMM 2011 a štvrtý z roku 2012 Elijah Kemboi, ktorý sa
predstavil v indickom Mumbai a časom 2:10:03 obsadil 3.miesto. Nezopakoval síce svoj
vlaňajší výkon z Košíc (2:07:51), ale stupne víťazov ho isto potešili.
Potvrdzuje sa tak, že Košice sú často odrazovým mostíkom k úspešnej kariére a otvárajú mnohým
dvere do maratónskeho sveta. V tomto kontexte možno povedať, že prvé menovky top atlétov

pripadajúcich do úvahy pre štart v Košiciach 6. októbra sú už na stole.

11. krát do Sene
Aktivity Medzinárodného maratónu mieru sú v prvom polroku už tradične zakončené
organizáciou polmaratónu Košice – Seňa. Na trati, ktorá bola po celé desaťročia spájaná s
MMM sa už po 11. krát predstavia bežci i korčuliari, aby na túto tradíciu čiastočne nadviazali.
Štart pretekov je stanovený na sobotu 22. júna o 9.30 v pešej zóne Košíc pri Dolnej bráne.
Bežci absolvujú 2 mestské okruhy historickým centrom a vydajú sa na trať do Sene. Vlaňajší,
jubilejný 10. ročník bol v znamení Majstrovstiev Slovenska v polmaratóne, do druhej desiatky
ročníkov vstupujú organizátori s cieľom ponúknuť širokej bežeckej obci zaujímavý
výkonnostný test pred letnými prázdninami i záverečnou etapou prípravy na októbrový
maratón.
V cieľovej obci Seňa čaká na športovcov tradične vrelé prijatie s kultúrnym programom, ale
aj športovými disciplínami pre deti. Na štarte očakávame približne 400 účastníkov, prihlásiť
sa je možné stále na stránke www.kosicemarathon.com.
Traťové rekordy platia z roku 2007, kedy Ján Križák finišoval za 1:07:52 a Ingrid
Vančišinová za 1:21:40.

