Tlačová správa
Košice/Bratislava, 4. 9. 2017
V poradí 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2017, prináša
množstvo osvedčených programových formátov i noviniek, ktoré dokreslia atmosféru tohto
najväčšieho a najtradičnejšieho športového podujatia na Slovensku.
ENORMNÝ ZÁUJEM UŽ OD FEBRUÁRA
Už od otvorenia registračného portálu MMM 2017 vo februári bol zrejmý trend ďalšieho zvyšovania
záujmu o účasť na MMM, podporovaný i viacerými aktivitami a kampaňami zo strany organizátorov.
Medziročný nárast sa v prvom polroku 2017 ustálil na zhruba 40% a i keď počas leta už nebol taký
prudký, je na začiatku septembra možné vidieť prekročenie vlaňajších počtov. Pokiaľ vlani sme pri
12.093 registrovaných športovcoch vytvorili opäť nový absolútny rekord, dostávame sa v roku 2017 do
situácie nastavenia nových bezpečnostných a logistických limitov. Tie sú napokon stanovené na 13.000
účastníkov vo všetkých kategóriách.
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OD ÚSPEŠNÉHO ŠAMPIONÁTU UPLYNIE 20 ROKOV
Medzinárodný maratónu mieru, mesto Košice i celé atletické
hnutie si v tomto roku pripomenú aj 20 rokov od konania IAAF
majstrovstiev sveta v polmaratóne, ktoré sa v Košiciach
uskutočnili 4. októbra 1997. Doposiaľ jediný atletický svetový
šampionát na území Slovenska zaznamenal veľký ohlas a potvrdil
prestíž organizátorov MMM, ktorí spolu s tímami IAAF držali v
rukách dirigentskú taktovku nad týmto výnimočným podujatím. Do Košíc vyslalo pred dvadsiatimi
rokmi svoju bežeckú elitu 45 krajín a živé televízne vysielanie pokrylo doslova celú planétu. Pozvánka
do Košíc, ako už bolo pred časom avizované, putovala v tomto roku a pri tejto príležitosti aj do rúk
Sebastiána Coa, prezidenta IAAF. Na finálne potvrdenie jeho návštevy ešte čakáme. Pripomeňme, že
tituly majstrov sveta získali Shem Kororia (59:56) a Tegla Loroupe (68:14).
Najúspešnejšími slovenskými atlétmi boli Róbert Štefko (62:15) a Ľudmila Melicherová (74:45).
PO STOPÁCH MARATÓNSKYCH LEGIEND
Ani v roku 2017 nebude v programe MMM chýbať návrat do
minulosti a pripomenutie si niektorej z veľkých osobností
svetového maratónskeho diania. Projekt, ktorý v premiére v
roku 2006 priblížil príbeh víťaza Košického maratónu 1931
a neskoršieho olympijského šampióna Juana Carlosa Zabalu, sa
po viac než desaťročie stal už neodmysliteľnou súčasťou MMM.
Aj v roku 2017 vyvrcholí juniorskou štafetou v nedeľu 1.
októbra, ktorej regionálne kvalifikačné kolá sú na programe
v júni a septembri. Štafeta a celý 94. ročník MMM je venovaný
spomienke na fenomenálneho Československého vytrvalca,
štvornásobného olympijského víťaza a osemnásťnásobného svetového rekordéra Emila Zátopka. Od
jeho poslednej návštevy Košíc uplynie presne 25 rokov, keď spolu s manželkou Danou boli čestnými
hosťami 69. ročníka MMM. Emil Zátopek by sa 19. septembra 2017 dožil 95 rokov a ako je dobre
známe, v tento deň sa toho istého výnimočného jubilea dožíva práve Dana Zátopková.

CHODÍ CELÁ RODINA
Už temer tradičné stretnutie s olympijským víťazom Matejom Tóthom
v maratónskych Košiciach dostáva ďalšiu podobu. Tento výnimočný
športovec, ktorý navštívil metropolu východu počas maratónskeho víkendu
po oboch svojich triumfoch v Pekingu aj v Riu, je protagonistom projektu
Chodí celá rodina adaptovaným organizátormi do programu MMM.
Znamená to, že verejnosť sa bude môcť opäť stretnúť s Matejom Tóthom
a tentokrát s ním aj absolvovať prechádzku centrom Košíc v predvečer
Medzinárodného maratónu mieru 2017. Jej dĺžka bude necelé 4 kilometre
a trasa povedie zeleným srdcom Košíc i historickým centrom, vrátane
najdlhšej pešej zóny na Slovensku. Bezplatne sa registrovať na túto novú
súčasť programu MMM dá na webovej stránke www.kosicemarathon.com
a potom už stačí prísť na štart, ktorý je naplánovaný na sobotu 30.
septembra o 16.00 hod. z priestorov Expa MMM na Námestí osloboditeľov.
Partnerom tejto aktivity je Slovenská sporiteľňa, ktorá dlhodobo
podporuje rozvoj Medzinárodného maratónu mieru.
NOVÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA MMM
Za jednu z najatraktívnejších noviniek blížiaceho sa maratónu v
Košiciach možno určite považovať novú mobilnú aplikáciu, ktorú si
v týchto dňoch môžu záujemcovia jednoducho a bezplatne stiahnuť
do svojich mobilných telefónov. Ide o adaptáciu appky z dielne
spoločnosti MyLaps, poskytovateľa dátových a časomerných služieb
pre maratóny na celom svete. Popri množstve cenných informácií o
programe maratónskeho víkendu, mapách tratí a aktualitách MMM
2017, umožní nová aplikácia aj tzv. live tracking, teda sledovanie
pohybu zvoleného bežca na trati košického maratónu. Bezplatnú
aplikáciu nájdete v App Store a obchode Google Play pod názvom
Kosice Peace Marathon

PROJEKT BEŽ SO SRDCOM VYVRCHOLÍ BENEFIČNOU DRAŽBOU
Úspešný charitatívny projekt MMM Bež so srdcom, do ktorého prispievali
počas registrácie v prvej etape najmä účastníci Košického maratónu, bude
v záverečnej fáze podporený aj benefičnou dražbou, ktorá je organizovaná
v spolupráci s partnermi projektu, Karpatskou nadáciou a portálom Ľudia
ľuďom. Celý výnos z projektu Bež so srdcom bude v roku 2017 rozdelení
medzi Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach, útulok pre bezdomovcov
Oáza – nádej pre lepší život a košický projekt Atletika patrí deťom.
V zmienenej aukcii budú môcť všetci záujemcovia a teda aj tí, ktorí sa
nepostavia na štartovú čiaru MMM, získať zaujímavé benefity a pomôcť tak zmieneným trom
občianskym združeniam a iniciatívam. A čo bude možné dražiť? Tričká so špeciálnej edície MMM,
miesto na sledovanie maratónskeho diania z VIP zóny, atraktívne reproduktory JBL s podpismi
atletických hviezd a v záverečnej fáze snáď i niekoľko posledných štartových čísel, ktoré po
uzatvorení registrácie organizátori pre tento účel ešte odložia.
MMM OPÄŤ PODPORÍ SLOVENSKÝCH BEŽCOV
Už od roku 2015, teda celkovo po tretíkrát, prichádza Medzinárodný maratón
mieru s projektom podpory slovenskej bežeckej špičky vypísaním osobitných
finančných bonusov pre 3 najlepších mužov a 3 ženy v cieli aktuálneho
ročníka MMM. V zmienenom roku 2015 to bola motivácia a prémia
k splneniu limitu na olympijské hry v Riu, ktorú si vtedy z Košíc odniesla
Katarína Berešová. V roku 2017 sú pripravené takéto špeciálne odmeny
v celkovej výške 3.400 Eur, z toho po 1.000 Eur pre najrýchlejšieho muža
i ženu. Výška odmeny závisí aj od samotného výkonu a maximálna bude
v prípade cieľového času pod 2:25:00 u mužov resp. 2:50:00 u žien. Tieto
bonusy bude možné samozrejme kumulovať s prémiami, ktorú sú vypísané
v „open“ kategórii, teda pre 10 absolútne najrýchlejších mužov a žien. V tejto súvislosti bude snáď
najočakávanejším súboj dvoch členov klubu Obal Servis Košice, Jozefa Urbana a Tibora Sahajdu, ktorý
iba nedávno víťazne dokončil v Rajci svoj prvý absolvovaný maratón.

ŠPORTOVÉ VÝZVY MMM 2017
Výkony, ktorými atléti v Košiciach najmä v posledných 5 rokoch
nadviazali na tradíciu skvelých športových výsledkov MMM
z minulosti, zvyšujú neustále očakávania verejnosti i médií.
Košický maratón v rokoch 2012 – 2016 svojou športovou
kvalitou opakovane prekonal maratóny organizované
v mnohých svetových metropolách, viackrát získal dokonca
vyššie hodnotiace skóre ako Boston, Chicago, Miláno, Madrid ,
Zurych či Viedeň. Či v tomto trende budeme pokračovať, prezradí priebeh pretekov 1. októbra. Na
stole sú už podpísané kontrakty a prvé vizitky elitných atlétov budú predstavené v najbližších dňoch.
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FOTO Z TRATE OPÄŤ JEDNODUCHO A RÝCHLO
Vďaka spolupráci so Slovenskou sporiteľňou bola pred dvoma rokmi
vyskúšaná a nasadená technológia Pic2 Go, čo znamenalo, že každý bežec
označený na štartovom čísle autentickým QR kódom získal z trate MMM na
svoj facebookový profil fotografie zachytávajúce jeho úsilie i úsmevy. Táto
služba tu bude i v roku 2017 a bežci sa k nej budú môcť prihlásiť na webe
MMM jednoduchou registráciou pár dní pred štartom ale i potom, keď už
budú doma vystierať nohy a premýšľať, ako sa k zážitkom z Košíc ešte vrátiť.

