Tlačová správa, Košice – Bratislava, 9. september 2015

SO SKUTOČNOU VÁŠŇOU
Rok 2015 stavia pred organizátorov výzvu nadviazať na veľmi úspešný priebeh vlaňajšieho
maratónu, ktorý bol sprevádzaný množstvom spoločenských a edičných počinov v spojitosti
s oslavou 90. výročia založenia maratónu v Košiciach. „So skutočnou vášňou„ tak znie jeden
z highlightov tohoročnej komunikačnej kampane. Vyjadruje nielen vzťah k maratónu
v Košiciach tak, ako je hlboko zakorenený vo všetkých generáciách jeho organizátorov už od
roku 1924, ale tiež vzťah tisícov verných účastníkov, ktorí sa do Košíc rok čo rok vracajú. Práve
veľká anketa ich spokojnosti priniesla nové impulzy a riešenia, aby sa v každom jednom z nich
prehlbovalo presvedčenie, že tak organizátorom, ako aj všetkým Košičanom skutočne záleží
nielen na návšteve ale i na maximálnej spokojnosti každého jedného z nich.

KOŠICKÝ MARATÓN S NAJVYŠŚIM CERTIFIKÁTOM OD EUROPEAN ATHLETICS
Novoprijatý systém certifikácie maratónskych
a cestných behov z dielne European Athletics
z pohľadu ich organizačnej, technickej
a bezpečnostnej úrovne priniesol pre
Medzinárodný maratón mieru úspech v podobe
najvyššieho hodnotenia a pridelenia certifikátu
„5
STAR
QUALITY
ROAD
RACE.“
Hodnotených bolo spolu 54 oblastí a všetky dopadli pre MMM pozitívne. Organizátori MMM
sú presvedčení, že bežci na celom svete dnes okrem dobrého dopravného spojenia,
primeraných ubytovacích služieb a atraktívnosti destinácie hodnotia a vyberajú svoje štarty
aj podľa kvality samotnej organizácie pretekov a bezpečnostných garancií. Z tohto pohľadu,
potvrdeného i certifikátom European Athletics, nájdu v Košiciach všetky potrebné záruky.
Viac o projekte a pohľade na maratón v Košiciach očami ľudí z European Athletics nájdete

http://www.european-athletics.org/athleticscommunity/runners/news/article=discover-the-oldest-marathon-europe.html
PESTRÁ PALETA DISCIPLÍN
Slovenský bežecký boom, ku ktorému rozmach a programy MMM nesporne prispeli, prináša
podľa nášho názoru potrebu trpezlivo sa venovať bežcom každej výkonnosti tak, aby boli
neustále motivovaní a mali pred sebou vždy nové ciele. Tomu sa v súčasnosti taktiež
prispôsobuje skladba disciplín Medzinárodného maratónu mieru, ktorých je dnes celkovo 13
a až na jednu sa všetky odohrávajú počas magickej maratónske nedele. Práve tento fakt si
vyžaduje veľmi precíznu prípravu, synchronizáciu štartov i dobehov, prípravy štartových
listín a samozrejme rýchle a pokiaľ možno bezchybné vydanie výsledkov.
Sumár pre rok 2015 : Maratón ( 42 km 195 m ), Polmaratón ( 21km 97 m) , Beh párov ( 2 x 21
km 97m ) Getrag Maraton 4 x ¼ ( 12+9+12+ 9 km ) , Inline ( 20 km ), Handbike ( 20 km )
Wheelchairs ( 20 km ) , Univerzitný beh ( 12 km ) , U.S.Steel Family Run ( 4,2 km ) , Finálový
beh SAZ ( 10 x 4,2 km ), Firemný beh ( 3 x 4,2 km ) , Juniorská štafeta Aurele Vandenriessche
(42 x 1 km ), Tesco Detská atletika ( rôzne )

KOĽKO ŠTARTOVÝCH ČÍSEL EŠTE ZOSTÁVA?
Registračné portály MMM 2015 boli otvorené vo februári a všetky priebežné štatistiky
ukazovali, že záujem o štart v Košiciach stále rastie. I keď v štartových listinách svieti
rekordných 48 národných vlajok, treba povedať, že nárast stále výdatne „dotujú“ slovenskí
bežci, čo iba potvrdzuje naše odhady z minulosti , že vrchol domáceho boomu je ešte pred
nami. Tak ako v minulosti, z dôvodov logistiky a zabezpečenia potrebného vybavenia,
rozhodli organizátori 3. septembra , že stop stav nastavia na 10.800 účastníkov, čo je o 6% viac
ako vlani. Znamená to teda, že pre Maratón, Polmaratón, Getrag 4x ¼ maratón, Inline a
Handbike je dnes k dispozícii posledných 400 štartových čísel
Stav registrovaných bežcov k 8.9.2015
Disciplína
Maratón
Polmaratón
Getrag Maratón 4 x 1/4
Handbikeri & Vozičkári
Inline
Univerzitný beh
U. S. Steel Family Run

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

Beh SAZ 10 x 4,2 km

4 200 m

Tesco Detská Atletika
Rôzne
hrou
Juniorská štafeta Aurele 42 x 1000 m
Vandenriessche
Spolu

Muži
1452
2325
418
12
197
8

Ženy
190
992
210
3
78
4

Spolu
1642
3317
628
15
275
12
*3250
*70
*500
*680
10389

*vopred limitovaný
a do 2.10. vypredaný
počet štartových čísel
**stav registrovaných
k 8.9.2013 : 9274
k 8.9.2014 : 9621

ROAD TO RIO
Medzinárodný maratón mieru sa rozhodol
podporiť účasť slovenských vytrvalcov na
olympiáde v Riu. Držiteľke kvalifikačného
limitu, Katke Berešovej, ktorá pobeží v Košiciach
polmaratón, prispeje čiastočne finančným
príspevkom na jej olympijskú prípravu, aby
mohla nadviazať na vynikajúce výsledky nielen
z Pekingu, ale aj iných medzinárodných štartov.
V prípade, ak by sa podarilo limit splniť
i niektorému z mužov, môže spomínanú
podporu očakávať tiež. Okrem toho budú
z rozpočtu MMM odmenení finančnými
prémiami aj traja najlepší muži a ženy štartujúci
na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach. Je
zrejmé, že v tomto roku bude zaujímavejší súboj
o titul majstra v kategórii mužov. Dôvodom je
ohlásený pokus o útok na limit , ktorý ma
hodnotu 2:17:00. Preto zo strany Jozefa Urbana
(2:23:51), debutujúcich Juraja Vitka (1:06:33) a
Tibora Sahajdu (1:06:26) alebo i ďalších, môžeme byť svedkami rýchleho začiatku so vsadením
všetkého na jednu kartu. V predbežnej štartovej listine MSR nájdeme 73 mužov zo 16 klubov,
žien je doposiaľ prihlásených 9.

FINÁLE BEHU SAZ
V nedeľu 4. októbra vyvrcholí v Košiciach projekt Slovenského atletického zväzu, zapájajúci
do súťaženia študentov stredných a vysokých škôl. V programe MMM dostala táto aktivita
názov Finále behu SAZ 10 x 4,2 km. Už z neho sa dá dedukovať , že pôjde o beh 10 členných
tímov na vzdialenosti 4,2 km a víťaza určí najnižší súčet cieľových časov. Finalisti sa do Košíc
kvalifikovali z jednotlivých kôl, ktoré boli organizované v krajských mestách v rámci Tesco
Beh pre život 2015.

Nominácie SAZ vrátane časov z kvalifikácie
1.Prešovská univerzita v Prešove s časom 2:49:51
2.ŠG Trnava s časom 2:55:49
3.UKF „A” Nitra s časom 2:57:44
4.Športové gymnázium „A” Nitra s časom 3:00:29
5.MB tím „ Roztrhané tretry “ s časom 3:05:36
6.MTF STU Trnava s časom 3:12:14
7. Košice ( domácu štafetu zostaví Maratónsky klub Košice )
8. RUN CZECH ( ponuku na hosťovanie v tomto behu dostali i partneri z projektu RUN CZECH )
Okrem toho sa organizátori MMM a Slovenský atletický zväz podieľajú i na príprave už
známeho formátu, ktorý nesie v tomto roku názov Tesco Detská Atletika. O jeho
podrobnostiach budeme informovať na ďalších tlačových konferenciách.

AKČNÉ FOTOGRAFIE OD SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
Moderné technológie prenikajú nezadržateľne i do sveta
športu a maratón v Košiciach nie je výnimkou. V tomto roku,
vďaka spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, získajú účastníci
MMM akčné fotografie priamo z trate zadarmo. Pic2 Go sa
nazýva produkt, či systém, ktorý to všetko umožní. Na
štartovom čísle bežca bude umiestnený špeciálny kód , ktorý
softwér z fotografie prečíta a pošle priamo na Facebook daného
bežca. Každý z účastníkov MMM v hlavných disciplínach,
majúci záujem o túto bezplatnú službu , sa k aplikácii prihlási
jednoducho na webe MMM zadaním svojho štartového čísla.

MARATÓN NA OBRAZOVKÁCH RTVS
Vlaňajší návrat k živému televíznemu vysielaniu
z MMM priniesol pre všetky strany zaujímavé
odozvy. Tie najpozitívnejšie prichádzali od
samotných divákov, ktorým sa dramaturgia i
celkový koncept prenosu skutočne páčili. MMM
2014 tak vo vysielaní RTVS zahliadlo až 390.000
párov očí a tieto čísla všetkých utvrdili
v opodstatnenosti projektu. Znova sa ukázalo , že
domáce dianie diváka na Slovensku zaujíma. Azda
o to viac, ak sa takýmto zaujímavým spôsobom približuje naše kultúrne dedičstvo
v kombinácii a konfrontácii s dnešným dynamickým životným štýlom. Aktuálne rokovania
organizátorov MMM a zástupcov RTVS hovoria, že fanúšikovia sa môžu chystať sadnúť si
k obrazovkám Jednotky opäť v nedeľu 4. októbra ráno a sledovať po roku dianie v
maratónskych Košiciach znovu naživo.

PO STOPÁCH MARATÓNSKYCH LEGIEND
Ak listujeme v análoch Medzinárodného maratónu mieru,
nemôžeme prehliadnuť množstvo skutočných legiend tejto
atletickej disciplíny. Po ich stopách kráčajú dnes mladí
ľudia, ktorých snaha je po kvalifikačných regionálnych
kolách korunovaná účasťou vo finálovej Juniorskej štafete
42 x 1 km odštartovanej súčasne s poľom hlavných
pretekov.
Projekt Po stopách maratónskych legiend bol doteraz venovaný týmto osobnostiam: Desire
Leriche ( FRA ), Juan Antonio Zabala ( ARG), Pavel Kantorek ( CZE ), Abebe Bikila ( ETH ), Christa
Vahlensieck ( GER ), Waldemar Cierpinski ( GER ), Leonard Buddy Edelen ( USA ), John Farrington
( AUS ) a Ron Hill ( GBR).

V tomto, už 92. ročníku Medzinárodného maratónu
mieru,
je projekt “Po stopách maratónskych
legiend” venovaný ďalšiemu z velikánov maratónu
rokov minulých. Je ním belgický vytrvalec Aurél
Vandendriessche. Vo svojej dobe patril medzi
najlepších na svete, čo dokázal už pred príchodom
do Košíc svojimi víťazstvami v Bostone v rokoch
1963 a 1964 . Nespornú kvalitu ukázal v roku 1965 aj
na vtedajšej trati do Sene a späť. V nepriaznivom
teplom počasí nastúpil na 25. kilometri k úniku,
ktorý žiaden zo súperov nezachytil a stal sa tak prvým belgickým víťazom na maratóne
v Košiciach. Dnes žije Aurel Vandenriesche činorodo vo veku 83 rokov v meste Anzegem.

BEH PÁROV MMM
Žena a muž patria k sebe od stvorenia sveta,
tak prečo nie aj na maratónskej trati. Beh
párov MMM ukáže, že dokážu zladiť kroky
k spoločnému cieľu. Vo svojej premiére je
určený pre tých, ktorí si v roku 2015 v
Košiciach vybrali za svoju disciplínu
Polmaratón a spolu v páre tak symbolicky
zdolajú celú maratónsku vzdialenosť.
Výzvu zapojiť sa do tejto disciplíny, ktorej
výsledky budú stanovené jednoduchým
súčtom cieľových časov oboch členov takéhoto mikro tímu, prijalo doteraz 60 párov. Vytvoriť
ďalšie nie je náročné. Stačí, ak sú obaja aktéri riadne zaregistrovaní a svoje odhodlanie pre
Beh párov prejavia na príslušnej podstránke webu MMM do 30.9. 2015.

FOTO PRAVEK KOŠICKÉHO MARATÓNU
Neznámy autor si 28. októbra
1924 pod zrúcaninou hradu
v Turni zoradil 8 bežcov a zopár
organizátorov , aby tak vyhotovil
prvý záber Košického maratónu.
Samotný záber sa stal slávnym a
bol nespočetnekrát publikovaný.
Autorovi sa podarilo zachytiť v
tvárach nielen obavy, ale i veľké
očakávania, ktoré v sebe skrývalo
magické slovo maratón. Neskôr
ich
začali
vznikať
tisíce,
s
nástupom
éry
digitálnej
fotografie
určite
milióny.
Najzaujímavejšie z nich sa stali súčasťou výstavy s tematickým názvom, „90 rokov Košického
maratónu vo fotografii„ Stále sa však vynára otázka: Existujú i ďalšie ? Mali vtedajší nadšenci
a fanúšikovia maratónu možnosť fotiť pre svoje vlastné archívy vo väčšom meradle než sa
domnievame? Na túto otázku môžu dnes dať odpoveď ich deti, či vnuci. Projekt Foto pravek
Košického maratónu, odštartovaný s denníkom Košice Dnes na jar 2015 už priniesol prvé
výsledky, ktoré budú sumarizované na jeseň tohto roku. Pokiaľ odprášite svoje archívy
a niečo zaujímavé k tejto téme nájdete, určite nás kontaktujte.

