Tlačová správa
Košice, 19. 9. 2017
Aktuálne témy v príprave 94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.
MAJSTERKA SVETA SA VRACIA DO KOŠÍC
Od pamätného svetového šampionátu IAAF v polmaratóne
uplynie onedlho 20 rokov. Pri tejto príležitosti prijala
pozvanie organizátorov skvelá vytrvalkyňa Tegla Loroupe,
ktorá v Košiciach získala prvý zo svojich troch titulov
majsterky sveta v polmaratóne. Darilo sa jej aj na
dvojnásobnej kráľovskej vzdialenosti, keď pri svojom
víťazstve v Berlíne v roku 1999 vytvorila časom 2:20:43 nový
svetový rekord v maratóne. Okrem toho vyhrala maratóny
v Londýne, dvakrát v New Yorku a dokonca trikrát v
Rotterdame. Po skončení mimoriadne úspešnej kariéry sa Tegla Loroupe začala angažovať
v humanitných oblastiach. V roku 2006 ju Kofi Annan vymenoval za svetového ambasádora OSN pre
šport. Tegla Loroupe Peace Foundation je názov nadácie, ktorú založila a ktorá je patrónom nad sériou
mierových maratónov organizovaných postupne v Afrike. Tegla je aj ambasádorkou IAAF a v roku 2016
bola šéfkou misie 10 športovcov, ktorí pod vlajkou utečencov štartovali na olympiáde v Riu. Téme
a pomoci utečencom sa táto bývalá skvelá športovkyňa venuje dlhodobo.
DANA ZÁTOPKOVÁ OSLAVUJE 19. SEPTEMBRA 95 ROKOV. EMIL BY SA DOŽIL ROVNAKÉHO JUBILEA
NA DEŇ PRESNE.
Jedna z najzaujímavejších zhôd v dátume narodenia sa viaže určite
aj k menám Emila a Dany Zátopkovcov. Obaja sa narodili na
Morave, obaja v rovnaký rok, mesiac i deň. Presnejšie 19.
septembra 1922. To, že sa neskôr spoznali, zosobášili a vytvorili snáď
najznámejší športový pár histórie, ozdobený štyrmi olympijskými
zlatými medailami z Helsínk, bolo už mnohokrát zopakované.
Organizátorom MMM sa podarilo aj vďaka Klubu olympionikov
Košice získať ďalšie zo svedectiev z ich poslednej cesty do Košíc,
ktorá bola spojená s návštevou Medzinárodného maratónu mieru
v roku 1992. O čom vtedy v Košiciach hovoril Emil Zátopek sa
môžete
presvedčiť
tu:
https://youtu.be/S7dGw3CE4Ks.
Pripomeňme, že projekt Po stopách maratónskych legiend je
venovaný v tomto roku práve Emilovi Zátopkovi a Juniorská štafeta
vybehne na trať v nedeľu 1. októbra s jeho menom na hrudi.

JAROSLAV PRIŠCÁK – VYSLANEC DANY ZÁTOPKOVEJ
I keď pani Dana do Košíc už pricestovať nemôže, jej odkaz
i odkaz Emila Zátopka bude tlmočiť aj Jaroslav Priščák.
Tento bývalý skvelý košický atlét, skokan do diaľky
a trojskokan, dnes šéfuje športu v Dukle Praha, farby
ktorej nosili aj obaja slávni Zátopkovci. Dnes je Dukla
v skvelej kondícii a športovci viacerých odvetví, ktoré sú
tu zastrešené, priniesli v období šéfovania Jaroslava
Priščáka do Prahy 11 zlatých olympijských medailí. Jedna
z najvplyvnejších osobností súčasného českého športu,
silne spojená s Košicami, bude teda patriť do plejády
čestných hostí MMM 2017. Pre štatistickú úplnosť
dodajme, že Jaroslav Priščák, bronzový medailista
z juniorských majstrovstiev Európy v Aténach 1975, sa
stále môže pochváliť osobným rekordom v trojskoku
výkonom 17,23 m, ktorým bol v máji 1984 chvíľu i na čele svetových tabuliek. Skvelú formu a tvrdú
prípravu na OH v Los Angeles zahatalo pre všetkých politické rozhodnutie tieto hry bojkotovať.
SÚBOJ O POST JEDNOTKY
Na tlačovú konferenciu prijal pozvanie i Tibor Sahajda, jeden
z nemnohých domácich atlétov schopných aspoň čiastočne držať krok
so zahraničnou konkurenciou. Tibor v tomto roku absolvoval
tréningový pobyt v Keni a len pred niekoľkými dňami sa vrátil zo
sústredenia vo Vysokých Tatrách. Organizátori už avizovali, že
pokračujú v podpore slovenskej bežeckej špičky vypísaním
osobitných finančných bonusov. Okrem toho pripravili i ďalšiu formu
podpory a to angažovaním a pokrytím nákladov na skúseného
poľského reprezentanta Pawla Ochala, ktorý bude obom
najvážnejším adeptom na zisk postu slovenskej jednotky, teda
Sahajdovi i Urbanovi, pomáhať udávať na trati dohodnuté tempo pri
avizovanom útoku na ich osobné rekordy.
Pawel Ochal (POL, 1981) PB 2:12:00, Varšava 2007, 1. miesto
Ďalšie výsledky 2:13:23, Dusseldorf 2010, 3. miesto
Tibor Sahajda (SVK, 1990) PB 2:23:51, Rajec 2017, 1.miesto
Ďalšie výsledky 1:06:26, Polmaratón Trentino 2014, 5. miesto

O REKORDNÝ POČET BEŽCOV SA POSTARÁ SKÚSENÝ TÍM LEKÁROV A ZÁCHRANÁROV
Niet väčšieho priania u každého organizátora
obdobných masových maratónov, než je to, aby všetci
dobehli do cieľa bez vážnejších kríz a zdravotných
ťažkostí. Aby tomu tak mohlo byť, je potrebné venovať
čoraz viac pozornosti príprave zdravotného servisu
a preventívnym opatreniam tak na trati, ako aj
v cieľovom priestore. Medicínske zabezpečenie MMM
prešlo vlani výraznou reformou, ktorú organizátori
pripravili v úzkej súčinnosti so Záchrannou službou
Košice a ktorá sa prejavila v temer zdvojnásobnení
kapacít, ktoré sú do zdravotnej starostlivosti o bežcov, ale aj divákov nasadené. V tomto trende všetky
zainteresované zložky pokračujú i v tomto roku a prinášajú
aj niekoľko ďalších noviniek. Prvou je úrazové poistenie všetkých
účastníkov MMM v hlavných disciplínach, ktoré poskytne Allianz –
Slovenská poisťovňa. Okrem toho sú v polovici septembra
naplánované dva termíny na zaškolenie organizátorov
a usporiadateľov MMM v oblasti poskytovania prvej pomoci
a riešenia krízových situácii. Tieto školenia poskytne bezplatne Záchranná služba Košice a jej personál,
na ktorých pleciach potom bude i veľká časť zdravotníckeho výkonu počas samotných pretekov.
Nebudú v tom však sami. Pomoc prichádza, tak ako vlani, aj od siete polikliník ProCare i lekárňami
Dr.Max. Ich materiálna a personálna podpora bude zhmotnená aj v 4 osobitných bodoch na trati
MMM, teda v lekárskych stanoch umiestnených v tesnej blízkosti občerstvovacích staníc. Všetky tieto
opatrenia majú zlepšiť riešenie akútnych stavov na trati MMM a v mnohých prípadoch pomôcť bežcom
dosiahnuť ich vytúžený cieľ. Mnohým by sa to bez takto organizovaného zdravotného servisu
nepodarilo.
Za povšimutie stojí dozaista aj skutočnosť, že Maratónsky klub Košice v spolupráci so Záchrannou
službou Košice a neziskovou organizáciou Edumed organizujú aj dobrovoľnú verejnú zbierku
Maratónska ruka na srdce za účelom zakúpenia automatizovaného externého defibrilátora (AED).
Prístroj používaný pri laickom oživovaní pri náhlom zastavení srdca bude verejne dostupný a bude
slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta Košice, ktorí sa môžu ocitnúť v ohrození života a umožní
záchranu mnohých ľudských sŕdc.

PROJEKT BEŽ SO SRDCOM VYVRCHOLÍ BENEFIČNOU DRAŽBOU
Úspešný charitatívny projekt Bež so srdcom je už tradičnou
súčasťou košického maratónu. V prvej etape sa doň mohli
zapojiť všetci účastníci pri svojej registrácii, no tou správnou
čerešničkou na torte ochutenou dávkou adrenalínu bude
benefičná
dražba,
organizovaná
v
spolupráci
so
spolorganizátormi projektu, Karpatskou nadáciou a portálom
Ľudia ľuďom. Dražiť sa budú nazoj zaujímavé artefakty, ktoré
venovalo organizátori a partneri MMM 2017. Pripomeňme, že
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 program Atletika patrí deťom.

KTO KAŽDÝ NA ŠTARTE?
Mnoho mien v štartovej listine MMM 2017 poznáme aj v iných
súvislostiach, než iba z ich záujmu o maratón a beh ako taký.
Viacero partnerov a sponzorov vysiela do bojov o česť a slávu
skutočne svoju generalitu. V štafete Magna GETRAG 4 x ¼
maratón sa tak predstavia (každý vo svojom tíme) i šéf
košických oceliarní Scott Buckiso či generálny riaditeľ
spoločnosti VSE Holding Thomas Hejcman. Na štarte bude i
viacero bývalých olympionikov. Medzi nimi chodci - aktuálny
šéf slovenskej atletiky Peter Korčok (Atény 2004, na MMM beží
polmaratón), Peter Tichý (Atlanta 1996 a Sydney 2000, maratón), Róbert Valíček (Atlanta 1996
a Sydney 2000, maratón) ale tiež 10 násobný majster sveta a účastník 5 olympiád, kajakár Erik Vlček (
polmaratón ). Na štarte sa po deviatykrát objaví Andreas Ziegler z Wuppertalu. Pri pohľade na jeho
rok narodenia (1938) mu opäť vzdáme hold najstaršieho maratónca v celom poli, pričom Minimaratón
si zabehne dokonca 86 ročný Ján Komaromi z Košíc. Podobný obdiv si zaslúži i Alexander Simon zo
Žiliny, ktorý vlani bežal v Košiciach svoj deväťstý maratón v živote a rozhodne nezaháľal ani v roku
2017. O členstvo v Diamantovom klube sa pokúsi pri svojom 25. štarte v Košiciach expremiér Mikuláš
Dzurinda, už tradične nebude chýbať viceprezident Slovenského futbalového zväzu Richard Havrilla a
94. ročník MMM si nenechá ujsť ani ultramaratónec a český bežecký guru Miloš Škorpil, ktorý pomôže
ostatným pri údavaní tempa na cieľový čas 4 hodín.

VIZITKY FAVORITOV - ČASŤ II.
Muži
Reuben Kiprop Kerio (KEN, 1994), PB 2:09:05, Brescia 2016, 1. miesto
Tri najlepšie výsledky kariéry mu priniesli dve víťazstvá. Medzi mužskými spolu favoritmi je najmladší
a tak túžba presadiť sa by mu nemala chýbať.
Ďalšie výsledky
2:11:09, Lisabon 2016, 2. miesto
1:01:21, Polmaratón Lago Maggiore 2017, 1. miesto
Henry Kipsigei Chirchir (KEN, 1985), PB 2:09:24, Kolín 2012, 6. miesto
Trať v Košiciach už pozná, keď vlani dobehol na 5. priečke a na jar v Miláne mu iba tesne unikli stupne
víťazov. Snáď si svoju vyrovnanú výkonnosť prinesie na štart MMM aj v tomto roku.
Ďalšie výsledky
2:09:54, Kolín 2013, 2. miesto
2:10:20, Miláno 2017, 4. miesto
2:10:40, Košice 2016, 5. miesto
2:11:30, Hannover 2014, 1. miesto
Gilbert Masai (KEN, 1981), PB 2:09:49, La Rochelle 2015, 2. miesto
Čo to o jeho ambíciách by mohlo naznačiť víťazstvo na polmaratóne v Berlíne pred niekoľkými
mesiacmi. A nie iba víťazstvo, ale aj skvelý čas, ktorý z neho robí v tejto disciplíne zatiaľ deviateho
najrýchlejšieho bežca sveta.
Ďalšie výsledky
2:10:27, Paríž 2013, 10. miesto
59:57, Polmaratón Berlín 2017, 1. miesto
Eliud Kiplagat Barngentuny (KEN, 1987), PB 2:10:23, Miláno 2017, 5. miesto
Na trati MMM sa opäť stretne so svojim tohoročným súperom z Milána Henrym Chirchirom. V nedeľu
2. apríla 2017 s nim prehral o 3 sekundy, no vytvoril si nový osobný rekord.
Ďalšie výsledky
2:10:39, Mumbai 2017, 3. miesto
2:13:14, Taipei 2015, 1. miesto

Ženy
Sheila Jerotich (KEN, 1989), PB 2:28:53, Chongqing 2017, 3. miesto
Nemá za sebou veľa maratónov. V čínskom Chongqingu brala bronz v pretekoch, kde najlepšia domáca
pretekárka dobehla až za 11 Afričankami.
Ďalšie výsledky
32:55, 10 km Rijsbergen 2016, 1. miesto
Sheila Chepkech (KEN, 1990), PB 2:29:52, Miláno 2017, 1.miesto
Prichádza s vizitkou čerstvej víťazky z Milána, kde zlepšila svoj najlepší výkon o viac než 10 minút.
Ambície jej manažéra sú odvážne a naznačujú ďalší posun vo výkonnosti.
Ďalšie výsledky
2:40:09, Kaohsiung 2016, 3.miesto
AKTUÁLNE POČTY REGISTROVANÝCH ÚCASTNÍKOV MMM 2017
On-line registrácia MMM
Disciplína

Stav k 19. septembru 2017
Počet registrovaných

Maratón

1955

Polmaratón

4345

Štafeta 4 x 1/4

949

Inline

343

Handbike& Vozičkari

19

Minimaratón

3782

Juniorská štafeta*

700

Detská atletika*

550

Spolu
Chodí celá rodina - nesúťažná disciplína*
*limitovaný /známy konečný počet účastníkov

12643
500

