Tlačová správa
Košice/Bratislava, 10. 09. 2019
V poradí 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa uskutoční 6. októbra 2019, prináša
množstvo osvedčených programových formátov i noviniek dokresľujúce atmosféru tohto
najväčšieho a najtradičnejšieho športového podujatia na Slovensku.

MMM so strieborným certifikátom IAAF
Medzinárodný maratón mieru získal aj pre rok 2019 prestížne
ocenenie, keď mu za dosiahnuté športové výsledky
a komplexnú organizáciu podujatia bola opätovne udelená
známka kvality v podobe IAAF Silver Label. MMM svojimi
športovými výsledkami za rok 2018 figuruje vo svetovom
rebríčku na 23. mieste, v európskom rankingu mu patrí dokonca
11. priečka. Za sebou tak nechal v takomto hodnotení stovky
maratónov na celom svete, medzi nimi i viaceré s najvyšším
zlatým certifikátom. Ak sa pozrieme na zostavu najúspešnejších
maratónov i ďalšou optikou, môžeme vidieť i to, že Košice sú
zďaleka najmenším mestom figurujúcom v prvej svetovej 30-tke
rebríčka IAAF. Populačný priemer týchto miest dosahuje číslo 6,3
milióna obyvateľov, čo je nesporne i indikátorom ekonomických
podmienok, v ktorých sa takéto podujatia organizujú.
I z pohľadu domácej konkurencie je postavenie Košíc dlhodobo
dominantné, keď sa ako jediný slovenský maratón nachádza
v zmienenom rebríčku IAAF a aj počtom účastníkov v hlavných disciplínach, teda v maratóne
i polmaratóne, výrazne prevyšuje všetky ostatné domáce maratónske behy. Napriek všetkým
súvisiacim okolnostiam a limitom sa i v roku 2019 Medzinárodný maratón mieru pokúsi obhájiť svoje
do značnej miery unikátne postavenie. V elitnej zostave MMM 2019 sa predstavia atléti s veľmi
kvalitnými aktuálnymi výkonmi sezóny 2018/2019. Organizátori ich vizitky začnú zverejňovať po 15.
septembri, po uzatvorení všetkých zmlúv a vízových procedúr.
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Maratónsky expres – špeciálnym vlakom cez celé Slovensko na maratón do Košíc.
V prvý októbrový víkend
povedú
takpovediac
všetky cesty do Košíc.
Dostať sa na maratón dá
viacerými
spôsobmi,
teraz je tu však ďalší a
podľa nás i veľmi
atraktívny – špeciálnym
Maratónskym expresom
na trase Bratislava –
Košice a späť. Tento
mimoriadny vlak, zastrešený organizáciou Košice Región Turizmus, prináša bežcom a návštevníkom
Košíc možnosť cestovať na svoj obľúbený maratón takýmto osobitným spôsobom a cestu si spríjemniť
aj vďaka viacerým sprievodným programom a aktivitám, ktoré vo vlaku organizátori MMM spolu s
tímom Košice Región Turizmus pripravujú. Vlak odíde z Bratislavy v sobotu 5. 10. o 11.00 hod po trase
Trnava – Leopoldov – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina – Vrútky – Liptovský Mikuláš – Poprad –
Spišská Nová Ves a do Košíc príde o 16.17 hod. Na spiatočnú cestu potom vezme bežcov v nedeľu 6.
10. o 14.45 hod. Okrem samotných športovcov vo vlaku radi odvezieme i tých, ktorí do Košíc prídu
povzbudzovať svojich priateľov, alebo chcú jednoducho navštíviť a vidieť metropolu východu počas
jedného z najúchvatnejších víkendov roka. Maratónsky expres povezie v súprave i upravený párty
vagón, v ktorom bude na cestujúcich čakať zaujímavý program. Cestu cez celé Slovensko bežcom a ich
blízkym skrátia i workshopy a diskusie s dvoma zaujímavými športovými osobnosťami. Prvou je Viktor
Bielik, športový fyziológ, kondičný tréner a bežec, ktorý sa so všetkými podelí o svoje poznatky a názory
na tému čo by (ne)malo chýbať na tanieri maratónca. Pohľad z inej oblasti prinesie Ivan Gabovič,
profesionálny kondičný tréner a sám stále aktívny športovec. V Maratónskom exprese bude hovoriť na
tému Kondícia a beh v dlhodobej športovej príprave hobby športovcov. Ďalšie informácie, nákup
lístkov, časy odchodov a celý cestovný poriadok, zostavený Železničnou spoločnosťou Slovensko aj
podľa grafikonu súvisiacich a pravidelne vypravovaných vlakov nájdu záujemcovia na webovej stránke
Košice Region Turizmus.
Bežecká superstar mieri do Košíc.
V projekte Po stopách maratónskych legiend je v
tomto roku pocta venovaná Ingrid Kristiansen,
jednej z najlepších bežkýň svetovej histórie,
ktorá navštívi v októbri Košice ako čestný hosť
MMM. Ako prvá atlétka v histórii dokázala získať
titul majsterky sveta na všetkých povrchoch,
teda na dráhe, ceste i v krose a slávu jej prinieslo
i prekonávanie svetových rekordov a triumfy na
veľkých maratónoch sveta. Bola prvou ženou,
ktorá zabehla 5 000 metrov v čase pod 15 minút
a jej čas 2:21:06 z Londýna 1985 bol
neprekonaný dlhých 13 rokov. Práve v Londýne

sa stala takmer nesmrteľnou, keď maratón nad Temžou dobyla celkom štyrikrát (1984, 1985,1986,
1988) a triumfovať dokázala i v Bostone (1985, 1988), Chicagu (1986) a New Yorku (1989). Za najväčší
úspech jej dráhovej kariéry môžeme považovať zlatú medailu a titul majsterky sveta v behu na 10 000
metrov z Ríma v roku 1987. Pod gesciou a menom tejto legendárnej atlétky sa už rozbehli prvé
kvalifikačné kolá v regiónoch východného Slovenska, aby tí najlepší súťažili 6. októbra v prestížnej
štafete 42 x 1 km priamo na trati MMM. Študenti stredných škôl z celého Košického samosprávneho
kraja, ktorý je jedným z patrónov štafety, dostanú k svojmu snaženiu unikátny bonbónik. Posledný a
spoločne absolvovaný úsek na preplnenej Hlavnej ulici si zabehnú bok po boku i so slávnou Ingrid. Jej
cesta a príchod do Košíc súvisí i s už zmieneným ďalším významným faktom. Práve v nedeľu 6. októbra
spoznáme jubilejnú 40. ženskú víťazku MMM. A aj pre ňu bude dozaista cťou prijať gratuláciu z rúk
legendy svetového maratónu.
Enormný záujem o maratón v Košiciach. Registrácia musela byť zastavená.
Počas celého roka sa dal sledovať ďalší výrazný
nárast záujmu o účasť na Medzinárodnom
maratóne mieru. V prvých mesiacoch sa táto
zmena vyšplhala až k 30% a v posledných
týždňoch sa ustálila na 10% medziročnom raste.
A keďže sa organizátori rozhodli pre zhruba 3%
celkový a konečný rast počtu účastníkov,
naplánované čísla boli dosiahnuté zhruba 5
týždňov pred štartom a registrácia tak bola
zastavená. Potešiteľný je i rast záujmu zo
zahraničia, keď viaceré krajiny svoje vlaňajšie
počty prekročili o desiatky percent. Skokanmi roka z tohto pohľadu sú Španielsko, Dánsko, či Rusko
a v absolútnych číslach dominujú okrem susedných krajín i Veľká Británia a Nemecko. Počet vlajok na
mape MMM sa nakoniec ustáli blízko čísla 60.
On-line registrácia MMM
Stav k 10. septembru 2019
Disciplína
Počet registrovaných
Maratón
2 168
Polmaratón
4 887
Magna štafeta 4 x 1/4 maratón
1 209
Inline
323
Handbike& Vozičkári
20
U.S.Steel Family Run - Minimaratón*
4 200
Juniorská štafeta*
700
Chodí celá rodina*
500
Detská atletika*
550
Spolu
14 557

*limitovaný /známy konečný počet účastníkov
Počet registrovaných k 6. 10. 2018

14 154

Katarína Batovská. Kto je žena z titulky?
Už z množstva výstupov vizuálnej komunikácie
MMM 2019 je zjavné, že v tomto roku bude
pozornosť venovaná vo väčšej miere práve
ženám. Dôvodom je i fakt, že v nedeľu 6.
októbra 2019 spoznáme jubilejnú 40. víťazku
Medzinárodného maratónu mieru a tak motív
ženy na titulke ponúka i toto vysvetlenie.
Organizátori chcú i takto vyjadriť rešpekt a
vzdať hold všetkým účastníčkam, ktoré sa na
štart tohto maratónu už postavili a tiež
povzbudiť tie, na ktoré košická trať ešte
trpezlivo čaká. Sú tiež presvedčení, že dnes by určite všetky spoločne vyriekli hlasné áno pri otázke, či
rozhodnutie pozvať ich premiérovo na štart v roku 1980 bolo správne. Už niekoľko týždňov sa na
vizuáloch MMM objavuje štylizovaná postava bežkyne, za ktorou sa skrýva príbeh Katky Bátovskej z
Tlmáč. Len nedávno sa jej práve na domácej pôde podarilo časom 1:28:02 zlepšiť svoje osobné
maximum v polmaratóne, čo je aj disciplína, ktorú chce Katka zdolať na jeseň v Košiciach už po
piatykrát. Zároveň netají, že moment, kedy si vyskúša premiérovo aj celú maratónsku porciu sa pomaly
blíži. Dodáva tiež, že veľkou inšpiráciou je pre ňu i ďalšia Tlmačanka, Eva Seidlová. Tá maratón v
Košiciach zdolala po prvýkrát v roku 1984 a v mnohých reprízach potom zas a znova, rok 2018
nevynímajúc. Aj ich vzťah ukazuje ako láska k športu a vášeň pre beh prechádza prirodzene z generácie
na generáciu.
Rekordný záujem aj o slovenské maratónske tituly.
Záujem súťažiť na MMM o titul majstra a
majsterky Slovenska v maratónskom behu je
rekordne vysoký. Organizátori MMM preto
ešte v závere mesiaca august znova otvorili a
predĺžili možnosť registrovať sa na šampionát
za zvýhodnených podmienok účastníkom
šampionátu. Jednou z dlhodobých priorít
MMM je aj podpora rozvoja slovenskej
bežeckej scény a preto aj v tomto roku okrem
iného vypísali organizátori osobitné finančné
bonusy pre troch najrýchlejších domácich
bežcov a bežkyne. Predbežná štartová listina
majstrovstiev Slovenska, ktorá ešte podlieha schváleniu zo strany príslušného delegáta Slovenského
atletického zväzu, obsahuje temer 130 mien. Z favoritov na titul môžeme u žien spomenúť Silviu
Schweiger trénujúcu pod vedením Dušana Valenta. Tá postupne vylepšuje svoje osobné maximá
v polmaratóne a čaká ju, vlani na poslednú chvíľu odložený, maratónsky debut. So záujmom bude
očakávaný i štart Lucie Vlčákovej, ktorá sa v tomto roku zlepšila na 2:51. U mužov je prihlásených viac
ako 100 pretekárov, medzi nimi i tabuľkovo najvyššie postavení Tibor Sahajda, Jozef Urban a Marek
Hladík. Bude dozaista zaujímavé sledovať ako sa rozhodnutie Tibora Sahajdu uprednostniť štart na
MMM pred MS v Dauhe odzrkadlí na šanciach vybojovať si miestenku pod piatimi kruhmi v Tokiu.

UYN s premiérou na maratóne v Košiciach
Portfólio partnerov Medzinárodného
maratónu mieru v roku 2019 rozširuje
talianska športová značka UYN. Maratón v
Košiciach tak dá bežcom z celého sveta
možnosť oboznámiť sa s unikátnou
technológiou a kvalitou bežeckého
oblečenia z tejto dielne, známej aj zo
zjazdového lyžovania, biatlonu či
cyklistiky. Okrem zahraničnej svetovej
lyžiarskej špičky značku UYN k svojej plnej
spokojnosti používa aj Petra Vlhová,
Anastasia Kuzminová či Paulína Fialková.
Bežecké tričká UYN, tkané zo 100% organických vlákien, ktoré dostanú vo svojich welcome bags
účastníci MMM štartujúci v maratóne, polmaratóne, štafetách a tiež inline korčuliari, sa vďaka
originálnej technológii tkania vyznačujú udržiavaním optimálnej tepelnej pohody a ich strih umožňuje
maximálnu voľnosť pohybu.

