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MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU S OCENENÍM
WORLD ATHLETICS HERITAGE PLAQUE
Najstarší maratón v Európe získal ďalšie významné ocenenie z rúk strešnej svetovej
atletickej asociácie v podobe World Athletics Heritage Plaque.
Ocenenie je udeľované v rámci projektu World Athetics Heritage, ktorý má za cieľ
vyzdvihovať, pomenovávať a zvýrazňovať ikonické historické atletické súťaže, príbehy
a úspechy legendárnych športovcov, výnimočné športové výkony, mestá, podujatia
a kultúrne pamiatky z celého sveta, ktoré sú spojené so svetovou atletikou. The World
Athletics Heritage Plaque je teda ocenenie udeľované v rámci tohto projektu a to
za mimoriadny prínos k rozvoju atletiky z pohľadu jej celosvetovej histórie. Ocenenie
bolo premiérovo predstavené na pôde World Athletics 2. decembra 2018 a medzi prvými
laureátmi boli okrem iných aj Emil Zátopek, Paavo Nurmi, Jesse Owens alebo Abebe Bikila.
Neskôr boli ocenené aj maratónske behy v Bostone a Aténach.

V prípade Medzinárodného maratónu mieru je plaketa udelená v kategórii významných
atletických súťaží (Competition). Ocenenia sú udeľované i v ďalších kategóriách, ktorými
sú City, Landmark, Legend a Culture.
Samotný vzhľad plakety je výsledkom verejnej dizajnérskej súťaže, ktorú vyhlásil World
Athletics a v ktorej zvíťazil 27 ročný brazílsky
dizajnér Fernando Silva.
Plaketu mal pôvodne odovzdať Medzinárodnému
maratónu mieru prezident World Athletics
Sebastian Coe v rámci konania Majstrovstiev sveta
v polmaratóne v Gdyni v marci 2020. Tie však boli
presunuté na 17. október a súčasne bol zrušený
aj akýkoľvek protokolárny program, ktorý by túto
formu odovzdania na svetovom šampionáte
umožňoval. Z tohto dôvodu bolo ocenenie zaslané
priamo do Košíc, aby mohlo byť prezentované
v predvečer 97. ročníka MMM. Prezident World
Athletics v tejto súvislosti povedal:
„World Athletics je poctená udeliť toto ocenenie
Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach,
najstaršiemu maratónu v Európe, jednému z najtradičnejších pretekov vo svete. V priebehu
desaťroční bol lákadlom i pre tých najlepších. Spomeňme olympijského víťaza z roku 1932
Juana Carlosa Zabalu, premožiteľa svetového rekordu z roku 1958 Sergeja Popova či Abebe
Bikilu, držiteľa dvoch zlatých medailí z olympiády. Súčasná trať, ktorá bola skoncipovaná
pre Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997 je súčasne jednou z najrýchlejších na
našej planéte. Je veľkou cťou pre World Athletics udeliť Medzinárodnému maratónu mieru
v Košiciach ocenenie World Athletics Herritage Plate za významný prínos naprieč históriou
k celosvetovému rozvoju cestných behov.“
Na záver treba pripomenúť i jeden zo záväzkov, ktorý je spojený s udelením ocenenia.
Je ním vystavenie plakety vo verejnom priestore tak, aby všetkým pripomínala spojenie
laureáta so svetovou atletikou. Aj pred Medzinárodným maratónom mieru a mestom Košice
tak stojí úloha vybrať dôstojné miesto, kde bude táto plaketa inštalovaná.

