Tlačová správa, Košice, 17. september 2014
Horst Milde naučil behať Berlín
Horst Milde je ďalším z čestných hosti MMM 2014. Nazývajú ho aj mužom,
ktorý naučil behať Berlín. V mladosti sa venoval behom na stredné trate a ešte
ako študent v roku 1964 zorganizoval prvé preteky v krose s vtedy
prekvapujúcou účasťou 700 bežcov, čo vyvolalo doslova senzáciu. Založil a 30
rokov stál na čele maratónu v Berlíne , ktorý sa pod jeho vedením stal jednou
z najprestížnejších športových udalostí na svete. Okrem iného vybudoval
v tomto meste i maratónske múzeum, kde sú zhromaždené dáta a predmety
z celého sveta. Do zbierok tohto múzea prispieva pravidelne i košický
Medzinárodný maratón mieru. Horst Milde na jar tohto roku výrazne pomohol
pri veľkej prezentácii MMM v hlavnom meste Nemecka formou inštalácie
jubilejnej fotovýstavy na letisku Tempelhof. Košice navštívil už v roku 1999 ako
delegát 12. svetového kongresu AIMS.
Štatistika prihlásených – tri týždne pred štartom temer naplnený limit 10.200 štartujúcich
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
1503
2197
243
20
445

Ženy
202
788
86
4
207

Spolu
1705
2985
329
24
652
10
*3000
*500
*640
9845

*vopred limitovaný a vypredaný
počet štartových čísel
stav registrovaných k 15.9.2013:
9389

Čo v obchode nekúpite
Už sme postupne informovali, čo všetko si budú môcť účastníci, fanúšikovia, či zberatelia na
jubilejnom maratóne v Košiciach kúpiť. Pamätné euromince, nová knižná publikácia,
odznaky, príležitostná poštová známku, či iné suveníry. Jedno však na predaj nebude.
Účastnícka medaila, ktorú dnes predstavujeme, bude čakať na cieľovej čiare tých, ktorí si ju
svojim výkonom na trati vybojujú. Pocta kedysi určená iba víťazom, teda trom medailistom,
sa v moderných masových maratónoch dostáva i účastníkom. Ich zbierky tak často zdobia
dizajnovo i materiálovo rozmanité medaile z celého sveta. Medzinárodný maratón mieru
nemôže zaostávať, a tak pripravuje každoročne „zbrusu“ novú sériu vychádzajúcu
z aktuálnych vizuálov daného roka. Tie doterajšie sa páčili, preto organizátori veria, že i táto
si nájde miesto v malých súkromných galériách vytrvalcov z celého sveta .

Pripravený i štart najrýchlejších disciplín
Tak in‐line korčuliari ako aj hendikepovaní športovci sú už stálou súčasťou nedeľného maratónskeho programu a patria na
trati medzi jasne najrýchlejších. Korčuliari, ktorí sa na štart postavia po 14. krát, už niekoľko rokov súperia v súťaži, ktorej
partnerom je spoločnosť T‐Systems Slovakia. Tá okrem podpory samotného podujatia aktívne zapája aj svojich
zamestnancov do športového diania počas maratónskeho víkendu. Vo všetkých disciplínach sa ich predstaví viac ako 200
a v tomto smere je T‐Systems spolu s U. S. Steel Košice jedným z jasných lídrov MMM 2014. Najrýchlejší korčuliari sú v cieli
20 kilometrovej trate do 40 minút, ostatní si na to vyhradia hodinku, či o niečo viac. Dnešnú podobu trate, teda okruh dlhý
20km (v minulosti to bol aj polmaratón) najrýchlejšie zvládol vlaňajší víťaz Klaus Hestkjaer z Dánska časom 36:23. Ženským
traťovým rekordom je čas 38:12 Renáty Karabovej z roku 2009 a v žiadnej z iných disciplín MMM nie je ženský traťový
rekord kvalitatívne tak blízko tomu mužskému.
Pokiaľ ide o hendikepovaných športovcov, tí sa v Košiciach predstavia po jubilejný 25. krát. Prvým víťazom bol v roku 1990
Miroslav Klečka z Brna časom 2:01:46. Vtedy sa na rozdiel od dneška súťažilo na plnej maratónskej vzdialenosti. Vlaňajší
víťaz súťaže Handbike na 20 kilometrovej trati, Bogdan Król z Poľska, dosiahol čas 36:55 a bol teda doslova na dohľad víťaza
v disciplíne Inline. I v tomto roku štartujú obe disciplíny o 8.55 a majú spoločný cieľ na Námestí Maratónu mieru.
Do Košíc prichádza „spoluator“ Kipsangovho svetového rekordu ‐ vizitky favoritov II
EDWIN KIPTOO (KEN, 1987)
Tento talentovaný pretekár zažije v Košiciach svoju maratónsku premiéru. Jeho atmosféru už však okúsil, keď v septembri
2013 bol ako vodič, či ak chcete strážca tempa, pri svetovom rekorde Wilsona Kipsanga v Berlíne.
Osobný rekord 1:01:19, Zwolle 2013, polmaratón, 1. miesto
1:02:01, Bath 2012, polmaratón, 1.miesto
1:12:39, Berlin, 2012, cestné preteky na 25km, 4. miesto
AFEWORK MESFIN WOLDETENSAE (ETH,1992)
Relatívne kvalitný osobný rekord mu v Dubaji v ťažkej konkurencii stačil iba na 14. miesto. Štvrtý maratón v kariére by chcel
prikrášliť i dobrým výsledkom.
Osobný rekord: 2:09:49, Dubai 2013, 14. miesto
2:10:55, Seoul 2013, 11. miesto
2:11:26, Beijing 2013, 6. miesto
JOHNSTONE MAIYO (KEN, 1988)
Osobný rekord si vytvoril na trati jedného z najrýchlejších maratónov sveta, v nemeckom Frankfurte. V Košiciach by to mal
byť jeho 10. maratónsky štart v kariére.
Osobný rekord: 2:10:02, Frankfurt 2011, 15. miesto
2:11:08, See Genezareth Tiberias 2011, 7. miesto
2:11:27, Hamburg 2011, 3. miesto
DOMINIC KANGOR KIMWETICH (KEN, 1989)
Spolupracuje so svojim manažérom, ktorý pôsobí na britských ostrovoch, čo vidno i na jeho dvoch štartoch v Brightone.
V Košiciach sa tak postaví na štart temer presne 6 mesiacoch po tom, čo si vytvoril aktuálny osobný rekord.
Osobný rekord: 2:09:36 , Brighton 2014, 2. miesto
2:10:46 , Brighton 2013, 1. miesto

Celosvetová kampaň Move Week spolupracuje s Medzinárodným maratónom mieru
Medzinárodná asociácia pre šport a kultúru (ISCA) so sídlom v Kodani zahájila kampaň NowWeMove s cieľom dosiahnuť do
roku 2020 o 100 miliónov viac pohybovo aktívnych Európanov. MOVE Week je každoročné celoeurópske podujatie, ktoré
prebieha v prvý októbrový týždeň (tohto roku sa bude konať v termíne 29.9. ‐ 5.10.) a je súčasťou kampane NowWeMove.
Cieľom MOVE Weeku je propagovať výhody spojené s aktívnym životným štýlom a podpora pravidelnej pohybovej aktivity a
športu. Medzinárodný maratón mieru sa hlási k tomuto projektu a umožní tak objektívnejšie prezentovať výsledky
dosahované na Slovensku v porovnaní s ostatnou Európou. Odhaduje sa, že touto spoluprácou sa podarí počet aktívne
zapojených ľudí na Slovensku medziročne zvýšiť až o 100 %.
Hudobný maratón prinesie na trať veľa zábavy
Maratón v Košiciach prináša každý rok čosi navyše. Ani v aktuálnom ročníku to nebude inak. Energiu, silné posolstvo
a jedinečnú atmosféru v meste umocní so štartovým výstrelom popri bežeckom aj ďalší maratón ‐ hudobný. Osem pódií,
viac ako 4 hodiny hudobnej produkcie na žánrovo pestrých pódiách umiestnených na maratónskej trati, sa postará
o správnu dávku napätia a dobrej zábavy. Bežci i diváci si budú môcť vychutnať hudbu z čias začiatkov košického maratónu
pri „oprášenom zvuku“ PREŠOVSKÉHO DIXIELANDU na Námestí Maratónu mieru, na viacerých bodoch trate privítame
hudobno‐tanečné zoskupenie TAMBORES, ktoré predstaví svoju rytmicko‐tanečnú show úspešnú i na maratóne v
Drážďanoch. Tradičné Kembridž pódium na Komenského ulici privíta talentované dievčatá LILLY A MONY, opačné pohlavie
tu zastúpi mladá košická kapela YOUNG AVALANCHE. Súčasnú elektronickú hudbu rozohrá Piano Café stage na Hlavnej ulici
a samozrejme nevynecháme tradičnú „Public party“ v Záhrade Staroprameň na Rastislavovej ulici. Ako horúca novinka
hudobného maratónu sa predstaví a všetkých návštevníkov srdečne pozýva nový Terra Incognita stage pred vstupom do
regionálneho informačného centra KC KSK na Hlavnej ulici. Tu sa predstavia vynikajúci SILVAYOVCI s hosťom TOMÁŠOM
BURANOVSKÝM a tiež hudobno‐rytmická skupina JAMPAM. Hudobne a programovo zastreší tento projekt aj centrálne
pódium pred OC Aupark, kde sa od piatku do nedele bude stále na čo pozerať a pri čom sa zabávať.
Cvakni si (jubilejný) maratón
Organizátori MMM už niekoľko rokov dokazujú, že šport
a umenie môžu mať k sebe naozaj veľmi blízko. Dôkazom
toho je aj fotosúťaž s názvom Cvakni si maratón. Zapojiť
sa môže každý, stačí sa nechať inšpirovať najstarším
európskym maratónom, zachytiť jedinečné emócie a
predstaviť svoj unikátny pohľad na to, ako Medzinárodný
maratón mieru mení podobu Košíc a robí jeden celkom
obyčajný októbrový deň neobyčajným sviatkom nielen
pre milovníkov športu, ale pre každého obyvateľa a
návštevníka Košíc. Zo zaslaných fotografií vyberie
odborná porota 18 najvydarenejších, ktoré budú
prezentované a vystavené priamo v centre Košíc v rámci
projektu Citylight Gallery. Porota rozhodne aj
o absolútnom víťazovi, teda najlepšej fotografii súťaže
Cvakni si maratón 2014. Jej autor získa okrem náležitej
publicity i zaujímavé a hodnotné ceny. Všetky súťažné fotografie musia byť doručené prostredníctvom registračného
formulára, ktorý nájdete na webovej stránke www.kosicemarathon.com najneskôr do 12. októbra 2014.

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


24. 9. 2014
Východoslovenská galéria Košice



1. 10. 2014
Dobletree by Hilton Košice



3. 10. 2014
Dobletree by Hilton Košice

