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Maratón mieru priniesol nové rekordy 

 

Redaktorka: Vivaldiho Štyri ročné obdobia už tradične oficiálne odštartovali bežeckú 

udalosť sezóny – Medzinárodný maratón mieru v Košiciach. Na štart 98. 

ročníka najstaršieho európskeho maratónu sa postavilo takmer 7000 

bežcov. Víťazom sa stal Reuben Kiprop Kerio, ktorý do cieľa dobehol po 2 

hodinách 7 minútach a 18 sekundách. Obhájil tak svoje prvenstvo z roku 

2017. 

,,Toto je moje druhé víťazstvo na tomto maratóne. Som šťastný a chcel by 

som poďakovať organizátorom, že ma sem opäť pozvali.’’ Traťový rekord 

z  roku 2012 sa mu ale prekonať nepodarilo. Túto métu však v ženskej 

kategórii nečakane pokorila Etiópčanka Tadesse Ayuntu Kumel, ktorá 

s časom 2:24:35 prekonala traťový rekord o takmer minútu a pol. 

Zaujímavosťou je, že to bol jej prvý maratón vôbec.  

Víťazka: Som veľmi šťastná. Je to môj prvý maratón a stále tomu nemôžem uveriť. 

Som jednoducho šťastná. 

Riaditeľ: Prekvapujúca víťazka a debut ako, ako hrom. Prvý maratón a v skvelom 

čase, ktorý patrí do svetovej extratriedy.  

Redaktorka: Osobný rekord sa nepodarilo prekonať slovenskému favoritovi Tiborovi 

Sahajdovi. Prvenstvo medzi slovenskými mužmi si však obhájil, keď do 

cieľa pribehol s časom 2:22:02, 42 sekúnd pred minuloročným víťazom 

Marekom Hladíkom. Pre Tibora bol tohtoročný maratón mimoriadne 

namáhavý, do cieľa dobehol z posledných síl.  

Moderátor: Áno, vidíme úplné vyčerpanie Tibora Sahajdu za 2:22. Nechcel to vzdať.  

Majster SR: Cítil som, že je to veľa na mňa. A už do polmaratónu sa mi nebežalo veľmi 

komfortne. A už som vedel, že to bude trapenka1. No, druhé kolo, ako druhý 

polmaratón to bolo, to bolo hlavou, boj s hlavou, ale bojoval som, som 

domáci, som chcel titul. Som chcel potvrdiť, že som jednotka a som bojoval, 

koľko dá, aj keby som mal, jak keby som mal s prepáčením zomrieť, 

dobehnem do cieľa. Tak som si povedal.  

 
1 Hovor. výraz, štandardne trápenie 
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Redaktorka: Okrem hlavného maratónu, štartoval dnes na Hlavnej ulici aj polmaratón, 

štafeta, in-line korčuliari a handbikeri. Košičania ani tento rok nesklamali 

a v uliciach mesta povzbudzovali všetkých bežcov.  

Žena č. 1: No, užívame si to super, prišli sme podporiť ocka, ktorý tu chodí často a toho 

roku má 60-tku, tak je to toho roku o to tradičnejšie.  

Muž: Páči sa nám tu zatiaľ. Tešíme sa. 

Žena č. 2: Všetkým držím prsty, nech dobehnú zdraví a v takých časoch, ako si 

plánovali.  

Riaditeľ: Teraz snáď dúfať, že to prvé slobodné rozbehnutie po tej najväčšej, 

najväčšej vlne pandémie je za nami, a že už budeme môcť premýšľať 

a tvoriť jeden maratón, teda nie dva. Nie aj ten, ten športový, a potom ten, 

ten, akýsi, akýsi bezpečnostný. 

Moderátorka:  Medzinárodný maratón mieru oslávi už o 2 roky svoju storočnicu. 

Organizátori veria, že sa im tento jubilejný ročník podarí pripraviť bez 

väčších problémov. Barbora Šaldžjan, telKE. 

 

 

telKE, 3. 10. 2021, minutáž: 03:03 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=JonSBTFa4dM)  
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