Tlačová správa
Košice/Bratislava, 12. 9. 2018
V poradí 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa uskutoční 7. októbra 2018, prináša
množstvo osvedčených programových formátov i noviniek, ktoré dokreslia atmosféru tohto
najväčšieho a najtradičnejšieho športového podujatia na Slovensku.
MMM so strieborným certifikátom IAAF
Medzinárodný maratón mieru získal pre
rok 2018 ďalšie prestížne ocenenie.
Svetová atletická federácia mu za
dosiahnuté
športové
výsledky
a komplexnú organizáciu podujatia
udelila známku kvality v podobe IAAF
Silver Label. Strešná atletická organizácia
udeľuje tieto certifikáty maratónom a
cestným
behom
na
základe
vyhodnocovania precíznych kritérií a po
vlaňajšom bronzovom stupienku je to pre
MMM ďalší výrazný posun vpred. Cesta k
zlatu nie je nereálna, mnohé parametre sú už dnes splnené, a tak ostáva jediné. Nájsť ďalšie finančné
zdroje a do Košíc pritiahnuť ešte kvalitnejšie bežecké pole v mužskej i ženskej kategórii. Pripomeňme,
že okrem snáď najcennejšej značky – unikátneho postavenia najstaršieho maratónu v Európe, sa
Medzinárodný maratón mieru pýši aj certifikátom 5 Star Quality Road Race, ktorý mu bol udelený pred
niekoľkými rokmi zo strany European Athletics.
Na splnenie podmienok daných regulatívom IAAF pre preteky Silver Label sa v časti štartu elitných
atlétov predpisuje účasť minimálne 12 atlétov (6 mužov a 6 žien), ktorí sú držiteľom striebornej
známky. Skutočnosť sa však rysuje omnoho kvalitnejšia, keď až 8 atlétov s kontraktom na MMM 2018
má zlatý certifikát. Ako sa kvalita štartového poľa premieta do celkového postavenia MMM možno
dokumentovať aj podľa výsledkového skóre jednotlivých pretekov. Pripomeňme, že iba v európskej
časti kalendára bolo vlani takto hodnotených viac ako 200 maratónov a tomu košickému patrí veľmi
lichotivé 12. miesto.
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EUROPE MARATHON
RANKING 2017
Berlin Marathon
Amsterdam Marathon
London Marathon
Paris Marathon
Rotterdam Marathon
Valencia Marathon

RESULT
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9667
9632
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Frankfurt Marathon
Prague Marathon
Vienna City Marathon
Eindhoven Marathon
Hamburg Marathon
Košice Peace Marathon
Sevilla Marathon

9559
9534
9442
9376
9354
9307
9294

MMM zaradený do programu Marathon Majors
Asociácia Abott World Marathon Majors
(AWMM) vznikla v roku 2006 na základe
dohody šiestich veľkých podujatí, medzi
ktoré patria maratóny v Tokiu, Bostone,
Londýne, Berlíne, Chicagu a New Yorku.
Od tejto jesene je do jedného z nových
programov
AWMM
zapojený
aj
Medzinárodný maratón mieru. Elitní
atléti zúčastňujúci sa vymenovaných
podujatí „veľkej šestky“ zbierajú body
podľa svojho umiestnenia a na konci
sezóny poznáme víťazov tejto prestížnej
série. V tomto roku prichádza AWMM s
novým konceptom Abbott World
Marathon Majors Wanda Age Group World Ranking určeným aj pre státisíce rekreačných bežcov na
celom svete. Tí tak budú mať možnosť rovnakým spôsobom získať za každú účasť na zapojenom
maratóne body a súťažiť o titul najlepšieho amatérskeho maratónskeho bežca planéty v jednotlivých
vekových kategóriách. Seriál pretekov, v ktorom je zapojených viac ako 50 maratónov z celého sveta
odštartuje svoj prvý ročník už 16. septembra 2018 v Berlíne a pokračuje 7. októbra v Košiciach, ako na
jedinom podujatí tohto druhu v strednej a východnej Európe.
Pocta Vojtechovi Bukovskému
Zakladateľ maratónu v Košiciach,
Vojtech Bukovský, ktorý sa k svojmu
počinu inšpiroval v roku 1924 na
olympiáde v Paríži, sa dočká ďalšej pocty.
V piatok 14. septembra o 16.00 hodine
mu bude v tesnej blízkosti slávnej sochy
maratónca odhalená bronzová busta.
Stane sa tak po rokoch úsilia, dobudovaní
celého areálu za pomoci verejnej zbierky,
finančnej spoluúčasti mesta a dokončení
busty po smrti jej autora Arpáda Račka.
Vojtech Bukovský, syn židovského
obchodníka s farbami, vtedy ešte Béla
Braun, bol v mladosti ovplyvnený svojim učiteľom telocviku Ľudovítom Kmeťkom, ktorý bol oporou
strieborného tímu uhorských gymnastov na štokholmskej olympiáde 1912. Keď Bukovský v Budapešti
na dvakrát, s pauzou kvôli prvej svetovej vojne strávenej na fronte, vyštudoval za stavebného inžiniera,
aj on sa vybral na olympijské hry. V roku 1924 očarený atmosférou a priebehom hier písal z Paríža do
denníka Kassai Napló. Po návrate sa ukázal ako muž činu, získal súhlas východoslovenskopodkarpatského okrsku Čs. atletickej únie i podporu ďalších dôležitých ľudí v meste a 107 dní po
parížskom bol v Turni nad Bodvou 28, októbra, na deň výročia vzniku Československa, odštartovaný aj

I. košický maratón. Rýchlo sa šíriaci úspech a znalosť jazykov mu otvorili cestu do sveta – bol rozhodcom
maratónskeho behu už na OH 1928 v Amsterdame, aj na prvých ME v Turíne 1934 a v Paríži 1938.
Napriek svojmu pôvodu šťastne prežil II. svetovú vojnu, po nej si zmenil priezvisko na Bukovský a ostal
pri maratóne aktívny fakticky až do svojej smrti v roku 1963. Maratónsky klub Košice vydal v roku 2004
knižnú publikáciu autora Milana Hazuchu venovanú životu a odkazu Vojtecha Bukovského. V roku 2014
bol Vojtech Bukovský uvedený do Siene slávy slovenskej atletiky in memoriam.
V stopách Leanderssona
Už od roku 2006 je postupne každý
z ročníkov MMM venovaný jednej
z veľkých historických postáv tohto
najtradičnejšieho
slovenského
športového podujatia v projekte „Po
stopách maratónskych legiend“. Rok 2018
tak patrí menu Gösta Leandersson. Tento
atlét v Košiciach zvíťazil po prvýkrát pred
70 rokmi a 22. apríla 2018 sme si
pripomenuli aj jeho nedožité 100.
narodeniny. Rok 1948 bol rokom
olympijským, no obavy, že hry v Londýne
prinesú pre organizátorov v Košiciach
problémy so zaistením kvalitného
štartového poľa sa napokon nepotvrdili. Dnes už nevedno prečo sa Leandersson v Londýne
nepredstavil. Pre Košice to však bolo len dobre. Jeho forma kulminovala práve na jeseň, keď si 5.
septembra pripísal v Karlskoge výborný čas 2:31:12, čo mu v koncoročnom bilancovaní vynieslo
napokon druhú priečku vo svetových tabuľkách. Do Košíc tak prišiel ako jasný favorit a tejto povesti
neostal 28. októbra 1948 nič dlžný. Jeho prvenstvu snáď chýbalo len prekonanie traťového rekordu,
ktorý až do 30. km výrazne atakoval. Kariéru Leanderssona mohli jeho súputníci sledovať i naďalej. Veď
už o rok vyhral i maratón v Bostone a v roku 1950 si pripísal druhý triumf v Košiciach, keď už Zabalov
rekord časom 2:31:20 jasne prekonal. Úspechy žal i na majstrovstvách Európy. V roku 1946 dobehol
na 5. mieste a o štyri roky neskôr v Bruseli mu patrila 4. priečka. Na počesť Gösta Leanderssona
absolvuje v nedeľu 7. októbra maratónsku trať juniorská štafeta zložená zo študentov stredných škôl
košického regiónu.
100 rokov Československa v zrkadle MMM
Sté výročie vzniku Československa predchádza iba o pár rokov inej stovke. Tej, ku ktorej sa
nezadržateľne blíži aj košický maratón. Je známym faktom, že práve pamätný 28. október, ako
dátum vzniku spoločného štátu, bol v roku 1924 tiež dátumom pre usporiadanie premiérového
maratónu na východe Slovenska. Táto tradícia sa potom udržala až do 2. svetovej vojny, potom ešte
pár rokov po nej a naposledy tiež v pamätnom roku 1968. Je preto príznačné, že storočnica spoločného
štátu, i v kontexte spoločnej histórie a úspechov atlétov z oboch strán rieky Moravy, nebude
opomenutá ani v rámci programu 95. ročníka MMM. V spolupráci so Slovenským i Českým
olympijským výborom sa v Košiciach predstaví unikátna spoločná zostava v podobe štafety, ktorej

členovia v súčte 4 úsekov absolvujú celú maratónsku trať. Dnes je už známe, že za slovenskú stranu
štafetu pobežia dvaja vynikajúci chodci, olympijský víťaz z Ria Matej Tóth a trojnásobný účastník
letných olympiád a dnes predseda Slovenského atletického zväzu Peter Korčok. Mená ich českých
kolegov z tejto, v mnohom tak symbolickej štafety, prezradíme čoskoro.
Črtá sa repríza súboja Sahajda - Urban
Medzinárodný maratón mieru bude
v roku 2018 opäť miestom, kde sa
bude bojovať o tituly majstrov
Slovenska. Aj bez ohľadu na túto
skutočnosť sa organizátori MMM
dlhodobo
snažia
podporovať
osobitnými aktivitami domácu
bežeckú špičku. Aj v tomto roku sú
tak pre 6 najrýchlejších Slovákov
v cieli (3 muži, 3 ženy) vypísané
špeciálne finančné prémie nezávislé
od celkového umiestnenia týchto
pretekárov v absolútnom poradí.
Zdá sa, že najsledovanejším sa opäť stane súboj Sahajda – Urban, ktorý vlani obom priniesol zlepšenie
ich osobných rekordov. Po dlhej sezóne Tibora Sahajdu, ktorý sa predstavil i na posledných ME
v Berlíne, sa obaja naši najlepší vytrvalci momentálne pripravujú vo Vysokých Tatrách. Okrem toho by
však organizátorov MMM nesporne potešilo, pokiaľ by aj v súťaži žien dala postupne domáca
konkurencia o sebe výraznejšie znať.
Vybehaj to s Matejom
Už temer tradičné stretnutie s
olympijským víťazom Matejom
Tóthom v rámci programu
Medzinárodného
maratónu
mieru dostáva ďalšiu podobu.
Popri už zmienenej Česko –
Slovenskej
štafete
k stému
výročiu vzniku spoločnej republiky
je pripravený tiež program
„Vybehaj to s Matejom“. Ten
bude mať podobu priateľského
stretnutia a spoločnej aktivity
v sobotu 6. októbra. Všetci jeho
priaznivci, milovníci behu, či akéhokoľvek pohybu absolvujú s Matejom Tóthom v tento deň
prechádzku po časti maratónskej trate v centre Košíc. Na tento program, získanie unikátneho
štartového čísla a čas strávený s týmto výnimočným športovcom sa dá teraz na webovej stránke MMM
bezplatne zaregistrovať.

Registrácia MMM 2018 zastavená
Už od otvorenia registračného portálu MMM 2018 vo februári bol zrejmý trend skoršieho
prihlasovania sa bežcov do jednotlivých disciplín spôsobený zjavne aj situáciou, keď po minulé roky
bol zhruba mesiac pred štartom vyhlásený tzv. „stop stav“. Pre rok 2018 bol tento limit nastavený na
úrovni 13 500 účastníkov, čo predstavuje medziročné navýšenie o zhruba 4 %. Presne 4 týždne pred
štartom bola on-line registrácia v hlavných disciplínach zastavená. Ostáva možnosť získať posledné
štartové čísla na sprievodné podujatie U.S.Steel Family Run a v programe Vybehaj to s Matejom. I tu
sa však dá očakávať uzávierka do niekoľkých dní.
On-line registrácia MMM

Stav k 11. septembru 2018

Disciplína

Počet registrovaných

Maratón

2082

Polmaratón

4588

Štafeta 4 x 1/4 maratón

1023

Inline

320

Handbike & Vozíčkari

24

Minimaratón*

4 000

Juniorská štafeta*

700

Vybehaj to s Matejom*

500

Detská atletika*

550

Spolu

13 787

*limitovaný /známy konečný počet účastníkov
**Počet registrovaných k 1. 10. 2017

13 053

Cestujeme vlakom
Organizátori MMM podporujú viaceré environmentálne
riešenia počas príprav a priebehu MMM. Medzi takéto možno
zaradiť aj spoluprácu so Železničnou spoločnosťou Slovenska,
s ktorou je pripravovaná kampaň na cestu do Košíc vlakom
podporená zľavou vo výške 25% pre aktívnych účastníkov
MMM, ale tiež pre rodinných príslušníkov a všetky ďalšie
sprevádzajúce osoby. Viac informácii získajú záujemcovia na
webových stránkach oboch partnerov tohto projektu.
„Železničná spoločnosť Slovensko vždy rada podporuje aktivity, ktoré kladú dôraz na šport a zdravý
životný štýl, a preto ponúkame všetkým záujemcom o Medzinárodný maratón mieru, aby do Košíc
využili dopravu vlakom za zvýhodnenú cenu cestovného lístka“ uviedol Filip Hlubocký, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

