Tlačová správa, Košice, 10. september 2014
Do Košíc po prezidentovi Wirzovi mieri ďalšia osobnosť svetovej športovej diplomacie
Už avizovaný prezident European Athletics Hansjörg Wirz, sa v Košiciach stretne s najvyšším
predstaviteľom svetovej maratónskej asociácie Pacom Boraom.
Prezident AIMS (Association of Internation Marathons and Distance Races) a šéf maratónu vo
Valencii Paco Borao (plným meno Martin Fransisco Borao) vyrastal v Španielsku a Francúzsku.
V mladosti Borao aktívne hrával futbal, dnes sa venuje maratónu a hovorí plynule po španielsky,
francúzsky i anglicky. Členom správnej rady AIMS sa stal už v roku 1996 a aktívne pôsobil
v asociácii v období jej najvýraznejšieho rozmachu, keď počet členov vzrástol zo 115 na 304.
V marci 2007 bol vymenovaný za člena IAAF komisie pre cestné behy a len o pár dní neskôr sa
stal viceprezidentom AIMS. Paco Borao bol zvolený do prezidentského úradu v roku 2010 počas
18. svetového kongresu AIMS v Aténach, ktorý sa konal pri príležitosti 2 500. výročia bitky pri
Maratóne. Borao tak vystriedal vo vedení asociácie Japonca Hiroakiho Chosu, ktorý viedol AIMS
dlhých 20 rokov. V minulosti pôsobil aj vo výkonnej manažérskej pozícii pre IBM Španielsko,
Francúzsko a USA.
Zberatelia už čakajú na sadu pamätných maratónskych euromincí z Kremnice
Do emisného plánu Mincovne Kremnica 2014 bol zaradený i Ročníkový súbor slovenských euromincí 2014 pod názvom
"90. výročie prvého štartu Medzinárodného maratónu mieru - Košice". Súbor je tvorený ôsmimi euromincami a samotnou
stredovou pamätnou plaketou MMM. Je tiež doplnený na vnútornom prebale bohatým grafickým materiálom
i dvojjazyčným textom približujúcim históriu tohto podujatia. Mincovňa vydáva tento súbor v počte 3.500 ks a záujemcovia
si ho budú môcť pozrieť a zakúpiť od 3.do 5. októbra aj v priestoroch Expo MMM 2014.

Štatistika prihlásených pretekárov - 579 voľných štartových čísel v hlavných disciplínach
Stav registrovaných bežcov k 8.9.2014
Disciplína
Maratón
Polmaratón
T-Systems Inline
Handbikeri & Vozičkári
Getrag Maratón 4 x 1/4
Univerzitný beh
U.S.Steel Family Run
IAAF Atletika hrou
Juniorská štafeta Rona Hilla
Spolu

Dĺžka trate
42 195 m
21 097 m
20 000 m
20 000 m
42 195 m
12 000 m
4 200 m
Rôzne
42 x 1000 m

Muži
1477
2114
229
20
406

Ženy
200
760
84
4
182

Spolu
1677
2874
313
24
588
5
*3000
*500
*640
9621

*vopred limitovaný a vypredaný
počet štartových čísel
stav registrovaných k 8.9.2013:
9274

Getrag Štafeta 4x ¼ maratón ozdobí i Štafeta šampiónov
Getrag Štafeta 4 x ¼ maratón je síce najmladším
členom rodiny hlavných maratónskych disciplín, na
nováčikovskú rolu sa však sťažovať určite nemôže.
Štafeta
sa
postupne
stáva
jednou
z najobľúbenejších disciplín, keď pre svojich
účastníkov ponúka zaujímavý kompromis medzi
vypísanými vzdialenosťami i čaro tímového
súťaženia. V roku svojej premiéry (2011) štartovala
asi šesťdesiatka štafiet, rok na to ich už bolo 100
a v minulom roku približne 140. Vlaňajší počet bol
dosiahnutý už mesiac pred štartom a tak nový
účastnícky rekord je zjavne na ceste. Gestorom
disciplíny je spoločnosť Getrag Ford Transmissions,
ktorá má svoje sídlo v priemyselnom parku
Kechnec a vo všetkých disciplínach MMM 2014, teda nie iba v samotnom štafetovom behu, má bohaté zastúpenie. Tento
rok sa na trať vydá stovka zamestnancov slovenského závodu tohto svetového koncernu. Podstatný nárast zaznamenali aj
v kategórii maratón a polmaratón, keď vlani štartovalo za Getrag v týchto disciplínach 14 bežcov a tento rok je ich už 34.
Ozdobou tejto disciplíny bude dozaista i Štafeta šampiónov. Organizátori ju zostavili z ozaj zvučných mien slovenskej
a českej maratónskej histórie. Na trať vybehnú víťazi MMM: František Višnický (1983 a 1986), Karel David (1989), Vlastimil
Bukovjan (1991), Petr Pipa (1994) a Róbert Štefko (1999).
V štafetách sa už tradične predstaví primátor Košíc Richard Raši s hosťujúcim kolegom Milanom Ftáčnikom. Behať sa učia
i futbalisti, ktorí ohlásili štafetu SFZ s viceprezidentom Richardom Havrillom, generálny sekretárom Jozefom Klimentom
i členom výkonného výboru Petrom Sepešim.
O zaujímavých štafetách v čisto ženskom zložení budeme ešte hovoriť 24. septembra.

Kto na stupne víťazov - vizitky favoritov (časť. I)
Prinášame profily prvej, papierovo najslabšej skupiny favoritov MMM 2013 v pretekoch mužov.
JOASH KIPKOECH MUTAI
(KEN, 1980)
Napriek tomu, že časmi nepatrí k užšej špičke, dokáže si štarty vyberať, keď sa mu v Bruseli, Porte a Bonne podarilo zvíťaziť.
Zaevidovaných má 10 štartov, z toho 5 krát stál na stupňoch víťazov.
Osobný rekord: 2:12:54, Porto 2011, 3. miesto
2:13:04, Porto 2013, 1. miesto
2:13:12, Utrecht 2010, 4. miesto
DAVID KIBET
(KEN, 1990)
Tento mladý pretekár, u ktorého ohlasujeme jeho maratónsky debut je i na priek tomu v Košiciach už zapísaný. Mal mať
premiéru už vlani, no na poslednú chvíľu sa zhostil úlohy vodiča. A veľmi dobre, čelo pretekov previedol cez métu
polmaratónu za 1:0:4:32 a na trati ako strážca tempa ostal do 28. kilometra.
ANDUALEM BELAY SHIFRAW
(ETH, 1992)
Skutočný rýchlik. Má iba 22 rokov a tak zatiaľ viac štartov v polmaratóne, kde už atakuje hranicu 1 hodiny. V maratóne mu
patrilo prvé miesto v španielskom meste Castellón.
Osobný rekord: 2:11:59, Castellón 2013, 1. miesto
2:13:15, Eindhoven 2013, 6. miesto
1:00:10, Lille 2012, polmaratón, 6. miesto
WYCLIFFE KIPKORIR BIWOTT
(KEN, 1988)
Napriek tomu, že v kariére už vyhral 4 maratóny, k papierovým favoritom rozhodne nepatrí. Aby sa presadil v Košiciach,
musí výraznejšie zlepšiť svoj najlepší osobný výkon.
Osobný rekord: 2:17:55, Kigali (Rwanda) 2014, 1. miesto
1:02:54, Rijeka 2013, polmaratón, 1. miesto
28:51, Gniezno (POL) 2013, cestné preteky na 10km, 1. miesto
Špeciálny vlak k Memoriálu Košického maratónu
V mieste prvého štartu, obci Turňa nad Bodvou, bol v roku 2004 slávnostne odhalený pamätník pripomínajúci historický
moment z 28. októbra 1924. Práve na toto miesto, k Memoriálu Košického maratónu, povedú kroky verejnosti
a organizátorov v sobotu 4. októbra 2014. Do samotnej Turne ich dopraví špeciálny vlak, vypravený z hlavnej železničnej
stanice v Košiciach s odchodom o 7:55. Súčasťou programu bude i štafetový beh po prvej maratónskej trati z Turne do Košíc
odštartovaný o 9:30. Bežci, ktorí sa poväčšine predstavia i na nedeľnom maratóne, prinesú do Košíc i symbolický oheň. Ten
potom vzplanie v sobotu o 19:30 pod Sochou maratónca.

Ďalšie tlačové konferencie
Počas septembra a októbra sú k Medzinárodnému maratónu mieru pripravené tlačové konferencie v nasledovných
termínoch a priestoroch:


17. 9. 2014
Dobletree by Hilton Košice



24. 9. 2014
Východoslovenská galéria Košice



1. 10. 2014
Dobletree by Hilton Košice



3. 10. 2014
Dobletree by Hilton Košice

