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NOS NA SVETOVÝCH REKORDÉROV
Svet dnešných maratónov sa nezaobíde bez ľudí, ktorí zastupujú atlétov, organizujú ich štarty
dojednávajú podmienky zabezpečujú tréningové kempy, vybavujú víza, letenky a množstvo ďalších
drobností, ktoré tvoria mozaiku štartu ich športovcov na maratónoch po celom svete. Väčšina z nich
pracuje s licenciou IAAF a venujú sa okrem maratónskych bežcov aj atlétom súťažiacim na dráhe. Jedným
z nich je i Gerard van de Veen šéfujúci v Holandsku agentúre Volare Sports. To, že svojej práci rozumie
a má takpovediac nos na svetových rekordérov dokazujú výsledky posledných rokov. Geoffrei Mutai
vyhral v roku 2011 v Bostone za 2:03:02, čo bolo vtedajšie svetové maximum, no ako je známe, trať
v Bostone nespĺňa parametre na uznávanie svetových rekordov. V roku 2013 sa mohol tešiť z víťazstva
Wilsona Kipsanga v Berlíne v novom svetovom rekorde 2:03:23 a už o rok neskôr, opäť v Berlíne, bol
svedkom ako ďalší z jeho atlétov Dennis Kimmeto vylepšil svetové maximum na 2:02:57.
Gerard van de Veen pricestuje do Košíc 1. októbra v noci, aby asistoval svojim atlétom, ktorí pobežia
4. októbra v Košiciach. Jeho tím na MMM nechýbal ani v minulosti, najlepšie sa mu darilo v roku 2012,
keď Evans Ruto dobehol tretí v osobnom rekorde 2:07:49. Evans pricestuje do Košíc aj tento rok, bude
však štartovať v úlohe vodiča udávajúceho tempo pre čelnú skupinu.

BUDÚ ZO SKOKANIEK RAZ VYTRVALKYNE?
Naše atletické stálice, sestry Dana a Jana
Velďákové sa na záver sezóny, ktorá priniesla
obom štart na MS v Pekingu a niekoľko ďalších
dobrých výsledkov, premenia zo skokaniek na
kameramanky a pomôžu mapovať dianie na
trati modernými akčnými kamerami TomTom
Bandit. Organizátori majú záujem o autentické
zábery, ktoré detailnejšie ukážu pohyb bežcov
na jednotlivých úsekoch trate, činnosť na
občerstvovacích staniciach a zachytia taktiež
obsadenosť trate usporiadateľmi, rozhodcami,
či divákmi. Tréner Rado Dubovský ich nechce
nechať bez dozoru ani na maratónskej trati,
a tak sa bude týmto činnostiam venovať spolu
s nimi. Koordináciu bude mať na starosti
Stanislav Návesňák, niekdajší špecialista na 400
m prekážok, s osobným rekordom 49,64 z roku
1988, účastník Majstrovstiev sveta v Ríme
v roku 1987.
TESCO DETSKÁ ATLETIKA OVLÁDNE 2. OKTÓBRA MESTSKÝ PARK
Tesco sa pripojilo ako partner k projektu
Detská Atletika počas ostatného ročníka Tesco
Behu pre život. Ide o ambiciózny projekt
Slovenského atletického zväzu, ktorý chce
deťom ponúknuť novú voľno-časovú aktivitu
v podobe pravidelných atletických krúžkov
a najmä hravou formou naučiť deti
pravidelnému a zdravému pohybu. “Jednou z
priorít Slovenského atletického zväzu je rozvoj detskej atletiky hlavne v prostredí základných škôl. Cieľom
je zaujať deti pre šport, aktívne bojovať proti sedavému spôsobu života, vyplniť priestor v rámci
mimoškolskej alebo záujmovej pohybovej aktivity deťom blízkym spôsobom a umožniť im zažiť radosť z

hry a víťazstva,“ hovorí Peter Korčok, prezident Slovenského atletického zväzu. „Partnerstvom so
Slovenským atletickým zväzom chce Tesco ešte významnejšie podporiť myšlienku pravidelného pohybu
a športu už medzi deťmi. Spoločne s aktivitami na podporu zdravého stravovania, tak Tesco chce pomôcť
deťom žiť zdravšie a bojovať proti detskej obezite. Doposiaľ sa do Detskej atletiky zapojilo už viac ako
5000 detí a sme nesmierne radi, že svojich priaznivcov si získa aj počas renomovaného košického
Medzinárodného maratónu mieru,“ uviedla Zuzana Lošáková, manažérka komunikácie TESCO STORES SR,
a.s..
Detská atletika otvára každoročne športový program MMM. Súťaženie detí košických základných škôl
odštartuje v piatok o 10.00 hod. dopoludnia v Mestskom parku. Medzinárodný maratón mieru
a spolupracujúce zložky disponujú setmi náradia a pomôcok, ktoré boli vyrobené podľa základného
konceptu IAAF. Prekážkové behy, šprinty, beh cez rebríky, štafety, vrhy, skoky a na záver vytrvalostný
Beh maratónskych nádejí. To všetko preverí talent detí. Bodovací systém nakoniec spravodlivo určí
víťazný tím, víťaznú školu. Prvenstvo z roku 2014 bude obhajovať Základná škola na Trebišovskej ulici č.
10 v Košiciach.

ĎALŠIA DO ZBIERKY
Dnes by nám chvíľu trvalo, kým by sme sa dopátrali k
roku, kedy po prvýkrát i ten posledný účastník MMM
odišiel z cieľovej čiary s medailou na krku. Dnes je to
samozrejmý rituál temer všetkých maratónov, či
väčších cestných behov na svete. V nedeľu 4. októbra
sa predstavia bežci, ktorých zbierka bude kompletná.
Ťukli sme do databáz a pozreli na pár mien, kto by to
tak mohol byť. Jozef Sciranko nechýbal v cieli ani raz
od roku 1987, Jurajovi Fotulovi chýba od roku 1980 iba
ten s číslom 2000. Dvorný dizajnér MMM posledných
rokov Fero Záborský pripravil výtvarný návrh a z neho
vo výrobe vymodelovali v kove medailu MMM 2015.
Snáď v zbierke medzi ostatnými nezanikne.

VŠETCI STE VÍŤAZI
Okrídlená veta primäla organizátorov porozmýšľať nad tým, ako dostať všetkých účastníkov MMM na
piedestál stupňov víťazov. Plece pri plece by sa spolu samozrejme nevmestili. Tak sa objavia aspoň na
stene slávy, stojacej pri ceremoniáloch za tými najlepšími. „Vpratať“ takmer 11.000 mien na pár metrov
štvorcových dokázal po chvíli úprav počítač našich grafikov.

RÝCHLA TRAŤ S NOVOU GRAFIKOU
Boj o zachovanie osvedčenej trate MMM v súperení s rozsiahlymi rekonštrukciami sa snáď už nepodarí
zmariť. Všetky rýchle maratónske trate sa vyznačujú viacerými podobnými znakmi. Okrem nízkeho počtu
zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť
trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria, čo sa napokon odráža na kvalite traťových
rekordov i množstve osobných rekordov dosahovaných u hobby bežcov.
Pre porovnanie v Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov je iba 21 zmien smeru o 90
a viac stupňov. V Košiciach je tento parameter takmer rovnaký. Aj z pohľadu výškových prevýšení na
tom Košice nie sú zlé. Súčet všetkých stúpaní dosahuje 74 metrov (Berlín 37, Boston 146).
Ako bonus organizátori pripravili v tomto roku aj nové, animované stvárnenie trate, ktoré poslúži
všetkým účastníkom i hosťom lepšie sa zorientovať v košických reáliách. Animovanú prehliadku trate
MMM 2015 si môžete pozrieť na webe MMM.

BLÍŽIME SA K MÉTE 11.000
Počas posledného týždňa po uzatvorení on-line registrácie sa počty účastníkov menili už iba mierne.
Databázy boli doplnené o firemné tímy, atlétov so statusom elite a registrácie tých, kde sa verifikovali
údaje a platby. Pozrime sa, ako to vyzerá v jednotlivých disciplínach MMM 2015 dnes.
Stav registrovaných bežcov k 24.9.2015
Disciplína
Maratón
Polmaratón
Getrag Maratón 4 x 1/4
Handbikeri & Vozičkári
Inline
Univerzitný beh
U. S. Steel Family Run
Beh SAZ 10 x 4,2
Tesco Detská Atletika hrou
Juniorská štafeta Aurèle
Vandendriessche
Spolu

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

Muži
1534
2537
512
15
205
12

Ženy
201
1049
248
4
83
10

Spolu
1735 *vopred limitovaný
a do 30.9. vypredaný
3599
počet štartových čísel
760
18 **stav registrovaných
288 k 16.9.2014: 9845
22
*3250
*70
*500
*680
10922

Krajiny so zastúpením na MMM 2015
ALB,AUS,AUT,BEL,BEN,BLR,BRA,BUL,CAN,CRO,CYP,CZE,DEN,ESP,ETH,FIN,FRA,GBR,GEO,GER,HUN,CHN,I
ND,IRL,ISR,ITA,JPN,KAZ,KEN,LAT,LTU,MEX,MKD,MLT,NED,NOR,NZL,POL,POR,ROM,
RUS,SLO,SRB,SUI,SVK, SWE, SYR,UKR,USA.

VIZITKY FAVORITOV MMM 2015
Mená a profily favoritov MMM 2015 sme rozdelili do troch častí. Dnes predstavujeme druhú skupinu
tých, ktorí by mali siahať po najvyšších stupienkoch.
Emmanuel Sikuku (KEN, 1993)
Stupne víťazov mu doposiaľ unikajú. Vo veku 22 rokov sa však raz určite dočká. Patrí do skupiny, ktorú
manažérsky vedie bývalý výborný taliansky vytrvalec Gianni Demadonna.
Osobný rekord
2:11:20 Zurych 2014, 4. miesto
2:13:10 Zurych 2:15, 5. miesto
1:01:37 Polmaratón Udine, 4. miesto
Haile Tolossa Bekuma (ETH, 1990)
Dve víťazstvá v poslednom čase i túžba bežať na rýchlej trati v silnejšej konkurencii priviedli tohto
atléta na štart v Košiciach.
Osobný rekord
2:12:29 Riga 2015, 1. miesto
2:13:24 Brescia 2014, 1. miesto
2:14:14 Danzhou 2014, 7. miesto
Martin Kiprugut Kosgei (KEN , 1989)
Osobné maximum si vytvoril túto jar v Hannoveri, snáď mu forma vydrží až do Košíc. Doposiaľ vyhral
dva maratóny, jeden z nich presne pred rokom vo francúzskom Lyone.
Osobný rekord
2:09:50 Hannover 2015, 3. miesto
2:11:37 Hannover 2014, 4. miesto
2:11:55 Lyon 2014, 1. miesto
Meseret Legesse Biratu (ETH, 1991)
V štatistických prehľadoch ma zapísaný zatiaľ iba jeden maratónsky štart. Priniesol jej bronzový
stupienok z Madridu.
Osobný rekord
2:34:32 Madrid 2015, 3. miesto
1:12:41 Polmaratón Lago Maggiore 2012, 4. miesto

Ayelu Lemma Geda (ETH, 1987)
Víťazka z večného mesta v roku 2013 si túto jar vylepšila osobný rekord v Miláne. Prichádza z tímu
nedávno zosnulého Zane Bransona.
Osobný rekord
2:29:49 Milano 2015, 2. miesto
2:32:10 Mumbai 2012, 4. miesto
2:32:26 Reims 2011, 3. miesto
2:34:49 Rím 2014, 1. miesto

HUDOBNÝ MARATÓN RÁDIA KOŠICE
Súčasťou
nezameniteľnej
maratónskej
atmosféry v meste je aj hudobný maratón.
Dynamické koncertné a tanečné vystúpenia
prinášajú na trať veľa zábavy, pocit pohody a
v neposlednom rade aj povolený doping do
myslí bežcov z celého sveta. Aj hudobný
maratón rastie spolu s tým bežeckým. V
aktuálnom ročníku prinesie na maratónsku
trať už viac ako 12 pódií s veľkou dávkou
pestrej hudobnej a tanečnej produkcie. Podrobný program podujatia spolu s mapou rozmiestnenia pódií
zverejnime už čoskoro na webovej stránke www.kosicemarathon.com.
Fanúšikom Hudobného maratónu Rádia Košice prinášame možnosť do celého diania sa zapojiť i aktívne.
Od piatku do nedele si budú diváci a návštevníci Expa MMM pri pódiu pred Auparkom vyzdvihnúť svoje
vlastné štartové číslo Hudobného maratónu. Úlohou potom bude navštíviť aspoň dve z pódií, kde sa so
svojim štartovým číslom jednoducho odfotia na mobil alebo digitálny fotoaparát. Stačí už len s fotkami
utekať späť pred Aupark a na najšikovnejších tam bude čakať malé prekvapenie. Neprerobia však ani tí
pomalší. Všetci, ktorí sa do tejto aktivity zapoja, budú zaradení do veľkého žrebovania o jednu atraktívnu
cenu.

FOTKA TÝZDŇA
Novým úlovkom tohto týždňa v projekte Foto pravek Košického maratónu je záber, ktorý nám poslal pán
Tomáš László. Je z roku 1933 a zachytáva pretekára Doležala (krstné meno nie je uvedené). Ten napokon
dobehol na 24. mieste ako najlepší z vojakov na štarte. Reprezentoval 14. prápor pešieho pluku vtedajšej
vojenskej posádky v Košiciach. Zaujímavosťou je, že s časom 3:42:38 porazil iba o dve sekundy svojho
kolegu Tomšíka z rovnakého útvaru. Znalci súčasnej trate MMM vidia, že Doležal práve prebieha
miestom, kde je dnes situovaný štart a cieľ Medzinárodného maratónu mieru.

