DUKLA č. 38 (17. september)

Čiernohumorný návrat k 53. ročníku Dukelského behu mieru

Bejda odkazuje: Neseďte doma za pecou...
„Žiadne obavy, pred Vami pôjde policajné auto, za vami čierna limuzína“ - ubezpečil štartér
Marián Čičvara štyri desiatky účastníkov veľkého behu zdravia pri pamätníku najväčšej
tankovej bitky na Slovensku.
Po spontánnom, napätie uvoľňujúcom smiechu vybehlo na štvorkilometrovú trať 23 dievčat
a žien a 17 chlapcov a mužov. Zvlášť staršie ročníky nežného pohlavia prekypovali počas
prezentácie a pred štartom behu humorom a veselou náladou. Súboje o tričká a špetku slávy
ochotne prenechali mladým volejbalistom a trénovanejším mužom a celé podujatie pojali ako
príležitosť na relax, pookriatie tela a ducha. Vďaka Vám, Mariena Čurilová, Božena
Brudňáková, Oľga Krištofová, Nina Komanová a ostatné kočky za váš významný podiel na
úspechu celého športového podujatia, ktorého ušľachtilým cieľom je propagácia zdravého
životného štýlu. Chvalabohu, preč sú časy, keď si ľudia, vidiac niekoho potiť sa pri pokluse,
ťukali na čelo. Osobným príkladom išli aj starší muži, či to už boli dôchodca Marián Martinec,
pracovník technických služieb Andrej Petný, riaditeľ gymnázia Ján Rodák, mestský poslanec
Kamil Beňko...
Pohľad do štartovacej a výsledkovej listiny ostatného ročníka DBM potvrdzuje dlhodobý trend
v generačnom zložení účastníkov 20 kilometrov dlhého behu. Prevažujú staršie ročníky... Je to
dobré alebo zlé? – toť rečnícka otázka. Skôr, než odpoviem, dovolím si malú exkurziu do
začiatkov behu. Vtedy, v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch štartovali samé bežecké esá –
výkonnostní bežci, ba až štátni reprezentanti (Česal, Ciboch, Kánya, Javorka, Podmolík,
Mládek), masovosť nebola v kurze, do Svidníka prichádzalo osem (v r. 1965) až 36 (v r. 1970)
vytrvalcov. Bežci dosahovali časy od 1:03:55 hod. (Kánya r. 1964) po približne 1:20:00 hod.
V tom čase reprezentoval náš región len príslušník TJ Červená hviezda v Bardejove Andrej
Barila, rodák z Vyšného Orlíka. V 5. ročníku DBM obsadil časom 1:18:52 hod. 14. miesto.
Začiatkom sedemdesiatych rokoch sa začali osmeľovať ďalší bežci z osamostatneného okresu
Svidník, prvým bol Milan Vančišin, ktorý v najlepších rokoch dosahoval časy v rozpätí od
1:06:53 (r. 1978) po 1:10:00 hod., potom nasledovali ďalší a ďalší. V osemdesiatych rokoch
došlo k bežeckému boomu, rekordná účasť bola v 25. ročníku (r. 1984), keď sa na štart postavilo
160 borcov, z toho bolo z okresu Svidník (vrátane súčasného okresu Stropkov) 40.
Dnes sa už vrcholoví športovci na našom podujatí, pochopiteľne, nezúčastňujú, profesionáli
behajú za peniaze – a nie hocijaké. Naše podujatie je predovšetkým pre tých, ktorí joggujú
(prípadne walkingujú) pre zdravie a potešenie, bez ohľadu na pohlavie, vek a konfesiu (aj ateista
aj farár bežali) a z času na čas si chcú zmerať svoje sily. Ako príklad toho by mohol poslúžiť
inžinier Ján Bejda z Prešova (roč. 1948), ktorý v ostatnom ročníku DBM skončil časom
2:12:04 na predposlednom 67. mieste. Behával za mlada, keď dosahoval časy v maratóne okolo
3 hodín, a beháva aj potom, čo sa dlhé roky súdil so svojim zamestnávateľom o autorské práva,
aby napokon slávil úspech (žiaľ, stálo ho to zdravie - 4 bajpasy). Do Svidníka prišiel z obce
Bystrá v okrese Stropkov na bicykli, po pretekoch si zaplával dva kilometre na svidníckom
kúpalisku, potom opäť nasadol na svoje jednostopové vozidlo a ped(á)loval späť do rodnej
Bystrej. V cieli pretekov odkázal prostredníctvom mikrofónu všetkým Svidníčanom,
parafrázujem: „Neseďte doma za pecou, hýbte sa... je to životne nevyhnutné!“
A ja dodávam: ... aby čierna limuzína obišla naprázdno.
A. Dudáš

Bardejovské novosti č. 37 (11. september)
V 53. ROČNÍKU DUKELSKÉHO BEHU MIERU MEDZI NAJLEPŠÍMI AJ HORNOŠARIŠANIA

Nebol to náš borec, bol to Berec
Na príspevok s titulkom Bude to Sahajda? v minulom vydaní BN, favorizujúcom Raslavičana v
službách bardejovského bežeckého klubu JM Demolex na víťazstvo v 53. ročníku Dukelského
behu mieru, načim dať dnes odpoveď.
Žiaľ, Tibor Sahajda, dvadsaťdvaročný talent nebol ten, kto prišiel v prvú septembrovú nedeľu
do cieľa tradičného behu na prvom mieste. Nečakane ho predstihol iný, neznámy borec, menom
Lajoš Berec, ktorý pricestoval do Svidníka s manželkou odkiaľsi od Budapešti sťa na výlet,
postavil sa na štartovaciu čiaru na Duklianskom priesmyku a ľahkým krokom zbehol na
svidnícke centrálne námestie. Sahajda mu vzdoroval prvých šesť - sedem kilometrov, potom už
nebolo pochýb o kvalitách Maďara. Náš zástupca robil čo mohol, základný traťový rekord
Poliaka Hapaka z vlaňajška prekonal o bezmála pol minúty, no Berec ho stlačil o minútu viac.
Hornošarišské bežecké hnutie dobre reprezentoval aj Zborovčan Ján Lihosit, ktorý rokmi zreje
ako víno. Vo vekovej kategórii C (od 50 do 60 rokov) zaostal za ďaleko skúsenejším a
známejším Kysačanom Štefanom Ráczom len štyridsať sekúnd a obsadil rovnako ako Sahajda
druhú priečku. Ako obvykle výborný výkon podala rodáčka od Svidníka Bardejovčanka Ingríd
Petnúchová, ktorá kraľovala medzi ženami, pred druhou v poradí mala v cieli dvanásťminútový
náskok... Tradične dobre si počínali Ján Kaľata (Unikov Bardejov), druhý v kategórii D (od 60
rokov) a Otto Bardiovský, najstarší účastník aktuálneho ročníka behu. Štandardné výkony
podali ďalší Bardejovčania – dvadsiatnik Peter Lukáč, štyridsiatnik Slavomír Kostelník,
päťdesiatnik Mikuláš Jurčišin (z neskutočne zvukomalebného bežeckého spolku Prepletaj
nôžkami), Jana Rimarčiková (tretia najrýchlejšia žena) a Zdenka Timcová.
Absolútne poradie pretekárov z Bardejovského okresu: 2. T. Sahajda 59:22min., ... 8. J. Lihosit
1:10:53 hod., ... 12. I. Petnúchová 1:11:57, ... 31. J. Kaľata 1:25:58, ... 33. P. Lukáč 1:27:33, 34.
S. Kostelník 1:28:08, 35. J. Rimarčiková 1:28:08, ... 44. M. Jurčišin 1:31:15, ... 56. Z. Timcová
1:45:36, ... 59. O. Bardiovský 1:50:51.
A. Dudáš
Text k snímke: Tibor Sahajda bežal, čo mu sily stačili, no v cieli 53. ročníka DBM bol "až" druhý.
Snímka - Ján Mihalík

Najlepší v 53. ročníku Dukelského behu mieru
KATEGÓRIA A: Lajos Berec, Maďarsko, 58:22 min., Tibor Sahajda, JM Demolex Bardejov,
59:38 min., Igor Vančišin, All 4 run Stročín; KAT. B: Orest Babjak, Ukrajina, 1:01:04, Janusz
Sarnicki, Poľsko, 1:02:22, Gregorz Czyž, Poľsko, 1:03:14; KAT. C: Štefan Racz, Kysak,
1:10:12, Ján Lihosit, PD Magura Zborov, 1:10:52, Michal Kukuruc, AC Michalovce, 1:11:01;
KAT. D: Zygmund Lyžnicki, Poľsko, 1:13:48, Ján Kaľata, Unikov Bardejov, 1:25:58, Gerard
Parilak, Trial klub Michalovce, 1:30:57; ŽENY: Ingrid Petnúchová, Partizán Bardejov,
1:11:57, Mahuliena Krištalová, Vranov, 1:24:07, Jana Rimarčiková, Bardejov, 1:28:08;
MAJSTROVSTVÁ OKRESU SK: Igor Vančišin, Stročín, 1:10:27, Radoslav Poláček, KST
Beskyd, 1:16:10, Ján Siňár, Svidník, 1:17:38; VEĽKÝ BEH ZDRAVIA: 1. Mário Sirý, 2.
Norbert Šak, 3. Peter Majda; MALÝ BEH ZDRAVIA: 1. Branislav Paňko, 2. Samuel Paňko,
3. Samuel Karas.

DUKLA č. 37 (10. september)
NA OKRAJ 53. ROČNÍK DUKELSKÉHO BEHU MIERU

CHVÁLA ÚČASTI AJ ATMOSFÉRE
Cestný beh mieru z Dukly do Svidníka, ktorý už tradične býva prvú septembrovú nedeľu, sa konečne
začína približovať k predstave športového podujatia, ktorým žije celé mesto. K tomuto konštatovaniu ma
oprávňuje dobrý pocit spoluorganizátora po 53. ročníku.
Pekné počasie, určite aj propagácia podujatia na plagáte, v novinách, infokanáli a v mestskom rozhlase
pritiahli do ulíc mesta a cieľa pretekov desiatky divákov. Na anketových lístkoch vytrvalostných bežcov,
ktorí si dali tú námahu ich vyplniť, zazneli samé chvály na atmosféru pretekov. Dobrá bola aj účasť, 70
borcov v hlavnom behu napriek zvýšeniu štartovného zo 4 na 6 eur nie je zlý výsledok. (Mimochodom,
v rovnaký deň sa na 29. ročníku Dvadsať mierových kilometrov okolo Spišského hradu zúčastnilo 50
mužov a žien). Usporiadateľov zarazil fakt, že výbornú príležitosť zabehať si nevyužili Stropkovčania,
na štart sa postavil iba jeden – 32-ročný Martin Parilák, ktorý v rodinnom súboji so svojimi strýkmi
Gerardom (z Michaloviec, roč. 1942) a Ľudovítom (univerzitný profesor z KE, r. 1948) obstál so cťou.
Svidníckych účastníkov (rozumej účastníkov z okresu SK) bolo tentoraz 20 (vlani 28). Podaktorí zo
záujemcov dali prednosť veľkému behu zdravia, iní štartovali za kluby v mieste svojho bydliska
(Košice, Trnava), niektorých „vyčerpal“ minuloročný beh v 30-stupňovej horúčave... Potešili najmä
Svidníčania, ktorí sa na DBM prihlásili po prvýkrát – a obstáli. Úspešný debut absolvovali Radoslav
Poláček (KST Beskyd), ktorý výborným časom 1:16:10 hod. obsadil v celkovom poradí 18. miesto
a v súťaži pretekárov z okresu SK vystúpil na druhý stupienok, ďalej Peter Rudý (Touristteam vertical),
Stanislav Jurko (Kružlová), Dominik Jurina (štartoval za Duplín), Peter Hudačin a Sergej Mindoš.
Páni, klobúk dole! Mimochodom, obdiv ale aj úprimná spoluúčasť a želanie skorého zotavenia patrí aj
Štefanovi Štecovi (Karpaty D. S.), ktorý tristo metrov pred cieľom skolaboval a nasledujúce dni strávil
na pozorovaní v svidníckej nemocnici. Jeho zdravotný výpadok prekvapil tým viac, že ide
o všestranného športovca, ktorý si pri svojej premiére v 51. ročníku DBM časom 1:27:23 hod. vybojoval
tretie miesto v okrese. Pre úplnosť treba dodať, že preteky vzdal aj niekdajší slovenský reprezentant vo
vytrvalostnom behu a behu do vrchu Mikuláš Vrábel z Vranova.
Po výkonnostnej stránke sa bravúrne presadil Igor Vančišín zo Stročína (syn mnohonásobného
účastníka DBM Milana a brat víťazky ženskej kategórie Inky Petnúchovej), ktorý nielenže v svojich
takmer štyridsiatich rokoch podal najlepší výkon v doterajších 14-16 absolvovaných ročníkoch, ale
v hlavnej kategórii mužov obsadil prekvapujúce tretie miesto hneď za víťazným Maďarom Berecom
a talentovaným Bardejovčanom Sahajdom. Časom 1:10:27 dosiahol zrejme zenit svojej výkonnosti, veď
budúci rok bude už „bečkár“. Podľa očakávania skončil za nim v okresnom rebríčku – s odstupom
necelých šiestich minút - už spomínaný Rado Poláček, tretí bol Ján Siňár (rovnako ako Vančišín ročník
1973), ktorý časom o neuveriteľných 12 minút lepším oproti vlaňajšku porazil Michala Kostíka.
Sympatickému Jankovi zrejme prospieva zmena newyorského vzduchu za svidnícky. Štandardné
výkony podali z našich borcov Pavel Mňahončák, Daniel Vojtek, Milan Silvester (Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska), Juraj Vatráľ a Jozef Pančák. Oproti predchádzajúcemu ročníku urobili
značný výkonnostný krok Igor Sagan, Milan Tchír a najmä (o desať minút) Rastislav Paňko a Marek
Bujňák. O máličko si pohoršil Andrej Halčík, lekár propagujúci beh pre zdravie a tiež zmenu štartu
DBM z 11. na 10. hodinu (kvôli slnku), ktorý, ako je to uňho už zvykom, dobiehal do cieľa
v ponožkách.
Na záver načim vyzdvihnúť bežcov, bežkyne a rýchlochodkyne, ktorí a ktoré sa v hojnom počte
zúčastnili na podujatí viac-menej z recesie. Ženy v strednom a stredne staršom veku, ináč cvičiace
aerobik a aerobik-zumbo, urobili pre propagáciu rekreačného behu svojou aktívnou účasťou v
„pretekoch“ z Kapišovky do Svidníka a na pešej zóne veľkú službu. Hádam raz, povedzme po 70.
ročníku behu, budeme môcť konštatovať, že našim „Dukeľákom“ žilo celé mesto.
Andrej Dudáš
Celkové poradie našich pretekárov v 53. ročníku DBM
7. I. Vančišin 1:10:27, 18. R. Poláček 1:16:10, 20. J. Siňar 1:17:38, 21. M. Kostik 1:18:20, 25. P. Mňahončák
1:22:52, 30. D. Vojtek 1:25:33, 37. M. Silvester 1:29:02, 39. P. Rudý 1:29:31, 45. I. Sagan 1:31:28, 48. M. Tchír
1:37:30, 49. J. Vatráľ 1:38:40, 51. R. Paňko 1:39:27, 52. S. Jurko 1:40:03, 54. D. Jurina 1:43:25, 57. M. Bujňák
1:47:41, 62. P. Hudačin 1:53:33, 63. S. Mindoš 1:56:42, 64. J. Pančák 1:57:33, 68. A. Halčík, 2:29:39.

DUKLA č. 36 (03. september)
VČERA (V NEDEĽU) SA USKUTOČNIL 53. ROČNÍK DUKELSKÉHO BEHU MIERU

Najlepší borec je Maďar Berec, rekord
posunul o stojeden sekúnd
Prvá septembrová nedeľa bola pod Duklou zasvätená športu. Po príhovore primátora Svidníka Jána Holodňaka a
výstrele zo štartovacej pištole, ktorú zverili organizátori do rúk hlavného sponzora pretekov Milana Mňahončáka,
gen. riaditeľa Chemkostavu Humenné, rodáka z Nižnej Jedľovej, vybehlo v ústrety cieľa na svidníckej pešej zóne
sedemdesiat pretekárov. Z devätnásťkilometrovej pozvoľne klesajúcej trasy si začal každý z nich ukrajovať metre
podľa svojej výkonnosti a tréningovej prípravy.
Piaty kilometer preťali bok po boku Bardejovčan Tibor Sahajda a Maďar Lajoš Berec, dvesto metrov za nimi
klusal osamotený Ukrajinec Orest Babjak, líder prvej veteránskej kategórie. V tej chvíli bolo ťažko predvídať, kto
z vedúcej dvojice bude veľmi dobre rozbehnuté tempo stupňovať. Vzhľadom na neznáme meno borca
z Maďarska, očakával sa skôr únik Sahajdu. Opak bol však pravdou, už na desiatom kilometri bolo rozhodnuté,
a to nielen preto, že Maďar mal k dobru na Bardejovčana dobrých stopäťdesiat metrov, ale hlavne preto, že bežal
uvoľnene a akoby bez námahy, čo sa o o desať rokov mladšiemu Sahajdovi nedalo povedať. Až po cieľ sa na
prvých miestach nič nemenilo, Berec preťal cieľovú pásku bezmála o poldruhaminúty lepším časom než
minuloročný víťaz Eduard Hapak z Poľska. Základný rekord Poliaka (základný preto, lebo vlani sa bežalo po
prvýkrát do cieľa na pešej zóne), ktorý mal hodnotu 1:00:03 hod., zlepšil aj druhý Sahajda. Pohoršil si len
reprezentant družobného okresu v ČR Chrudim Bořivoj Čejka, ktorý sa postupne prepadával z ôsmeho miesta na
štrnáste. Naopak, výborne si počínal Igor Vančišin zo Stročína, ktorý začal beh po boku svojej sestry Inky
Petnúchovej, aby napokon predbehol ôsmych pretekárov a do cieľa špurtoval na vynikajúcom siedmom mieste
ako tretí pretekár hlavnej (A) kategórie a potvrdil tak svoje dlhoročné okresné líderstvo vo vytrvalostných behoch.
V ústrety druhej pozícii v okrese bežal podľa očakávania debutant DBM Rado Poláček, tretí skončil stále sa
lepšiaci repatriant z USA Ján Siňar. Reprezentantovi druhej najväčšej obce pod Duklou Ladomirovej Michalovi
Kostikovi, ináč členovi organizačného štábu DBM, pripadla nepopulárna „bandurková čokoláda“. V kategórii
okres štartovalo tentoraz 20 pretekárov (vlani 28).
Medzi ženami bola suverénkou Ingrid Petnúchová, ktorá dala druhej v poradí Mahuliene Krištalovej z Vranova
poriadne na frak – predbehla ju o dvanásť minút (!?)... Pravda, zasvätením je dôvod jasný – do Svidníka
nepricestovali kvalitnejšie bežkyne z východného Slovenska, môžbyť aj preto, že na rozdiel od mužských
účastníkov bola pre ženy vypísaná len jedna spoločná kategória.
V 53. ročníku jedného z najstarších športových podujatí tohto druhu účinkovalo viacero zaujímavých postáv (o
nich viac nabudúce), pretekárom a hlavne divákom prialo počasie, oproti vlaňajšku bolo menej horúco, v uliciach
a v cieli boli hustejšie špaliere, povzbudzovanie bolo adresnejšie a mohutnejšie. Najlepší borci zinkasovali
odmeny vo výške od 30 do 200 eur, všetci dostali účastnícke diplomy, guľáš, občerstvenie (pivo alebo kofolu)
a tričko.
Samostatnou kapitolou nášho behu boli dva behy zdravia. Účasť Svidníčanov v nich prekonala očakávania
organizátorov a potvrdila ich opodstatnenosť. Vo veľkom behu zdravia štartovalo na štvorkilometrovej trati
z Kapišovky do Svidníka 39 prezentovaných účastníkov, v malom behu zdravia po Centrálnej ulici ešte o niečo
viac. Vyše stopäťdesiat aktérov v 53. DBM je číslo, ktoré naplňuje organizátorov z tunajšieho magistrátu
a rodiaceho sa centra voľného času zadosťučinením a optimizmom.
Andrej Dudáš

Najlepší v 53. ročníku Dukelského behu mieru
KATEGÓRIA A: Lajos Berec, Maďarsko, 58:22 min., Tibor Sahajda, JM Demolex Bardejov, 59:38 min., Igor
Vančišin, All 4 run Stročín; KAT. B: Orest Babjak, Ukrajina, 1:01:04, Janusz Sarnicki, Poľsko, 1:02:22, Gregorz
Czyž, Poľsko, 1:03:14; KAT. C: Štefan Racz, Kysak, 1:10:12, Ján Lihosit, PD Magura Zborov, 1:10:52, Michal
Kukuruc, AC Michalovce, 1:11:01; KAT. D: Zygmund Lyžnicki, Poľsko, 1:13:48, Ján Kaľata, Unikov Bardejov,
1:25:58, Gerard Parilak, Trial klub Michalovce, 1:30:57; ŽENY: Ingrid Petnúchová, Partizán Bardejov, 1:11:57,
Mahuliena Krištalová, Vranov, 1:24:07, Jana Rimarčiková, Bardejov, 1:28:08; MAJSTROVSTVÁ OKRESU SK:
Igor Vančišin, Stročín, 1:10:27, Radoslav Poláček, KST Beskyd, 1:16:10, Ján Siňár, Svidník, 1:17:38; VEĽKÝ
BEH ZDRAVIA: 1. Mário Sirý, 2. Norbert Šak, 3. Peter Majda; MALÝ BEH ZDRAVIA: 1. Branislav Paňko,
2. Samuel Paňko, 3. Samuel Karas.

Bardejovské novosti č. 35 (27. august)

V NEDEĽU ŠTARTUJE 53. ROČNÍK DUKELSKÉHO BEHU MIERU

Bude to Sahajda?
A máme čo nevidieť prvú septembrovú nedeľu! Pre tých, čo žijú športom alebo sa oň
aspoň platonicky zaujímajú, je to signál, že na obzore je nový, v poradí 53. ročník širokoďaleko najstaršieho bežeckého podujatia. Z úcty k tradícii, k osobnostiam
československého a slovenského športu, ktorí sa zapísali do análov DBM avizujeme, že
v čase od 11. do približne 13. hod. 2. septembrového dňa prebehne na 19-kilometrovej
trase z Dukly do Svidníka hlavné zápolenie v štyroch kategóriách mužov a spoločnej
kategórii žien. Za účastnícky poplatok 6.- € dostanú aktéri okrem obligatórneho
občerstvenia na trati behu a v jeho cieli aj obed a tričko, víťazi vo všetkých kategóriách
finančné odmeny. V snahe o väčšiu masovosť akcie pridali organizátori z tamojšieho
magistrátu aj štvorkilometrový beh z rázcestia na Kapišovú (tanky) a malý beh zdravia
pre rodičov i nerodičov s deťmi i bez nich po Centrálnej ulici. Tento sviatok ušľachtilého
športového odvetvia, akým beh pre zdravie a potešenie bezpochyby je, si istotne zaslúži
aj pozornosť športovcov Bardejova a okolia, tým viac, že v začiatkoch tejto športovej
tradície bol terajší okres Svidník súčasťou Bardejovského okresu.
Pred štartovacím výstrelom je vhodne pripomenúť, že vo vlaňajšom 52. ročníku behu,
ktorý sa po prvýkrát končil na svidníckej pešej zóne, zvíťazil vo veľkej horúčave Poliak
Eduard Hapak v základnom traťovom rekorde 1:00:03 hod. Niet najmenších pochýb, že
v tomto ročníku bude prekonaný a víťaz sa dostane pod hranicu jednej hodiny. Bude to
opäť Tibor Sahajda z bardejovského klubu JM Demolex, ktorý zvíťazil v 51. ročníku
DBM na pôvodnej 20-kilometrovej dištancii časom 1:01:31 hod.? Jeho výkon v nedávnej
Stropkovskej dvadsiatke (pozri text pod snímkou) tomu nasvedčuje.
A. Dudáš

Text k snímke:
Víťazom 32. ročníku Stropkovskej dvadsiatky na trati z Tokajíka do Stropkova sa
v nedeľu 19. septembra stal člen bardejovského bežeckého klubu JM Demolex Tibor
Sahajda výborným časom 1:07:33 hod., druhý skončil víťaz vyššej vekovej kategórie
Ukrajinec Orest Babjak (1:09:20 hod.), niekdajší dlhoročný reprezentant bardejovského
bežeckého športu.
Snímka – M. Martinec

Dukla č. 35 (27. august)
PO STROPKOVSKEJ DVADSIATKE ŠTARTUJE V NEDEĽU 53. DUKELSKÝ BEH MIERU

Vítame všetkých, pre ktorých je pohyb v
pokluse potešením
A máme čo nevidieť prvú septembrovú nedeľu! Pre tých, čo žijú športom alebo sa oň aspoň platonicky
interesujú, je to signál, že na obzore je nový, v poradí 53. ročník Dukelského behu mieru, široko-ďaleko
najstaršieho bežeckého podujatia. Z úcty k tradícii, k osobnostiam československého a slovenského
športu, ktorí sa zapísali do análov nášho podujatia vyjdime zo svojich príbytkov a vlastným telom
olemujme cestu z historickej Dukly do okresného sídla. Skôr, než sa tak stane, vráťme sa k podobnému
podujatiu u našich susedov slovom i obrazom, aby sme prostredníctvom jeho hodnotenia pritiahli
pozornosť športovej verejnosti na to naše.
Stropkovská dvadsiatka začala písať v nedeľu 19. augusta 2012 novú kapitolu. Štart v Tokajíku pri
Múzeu tokajíckej tragédie, beh obcami Mrázovce, Miňovce, Breznica, mestskou časťou Sitník a hlavnou
cestnou tepnou Stropkova sa síce podobal trase pôvodnej dvadsiatky (podobal preto, lebo cesty sa za tie
roky neustále upravovali), ale „kľučkovanie“ ulicami mesta a dobeh na vynovené námestie SNP boli už
originálnymi súčasťami druhého najvýznamnejšieho atletického podujatia roka v podduklianskom kraji.
Vzhľadom na nové trasovanie záverečných kilometrov SD je nenáležité očakávať prekonanie bradatého
traťového rekordu Františka Višnického (1:03:11 hod.) z roku 1982, ako to zaznelo z úst ináč
pohotového hlásateľa inovovaných pretekov. V predposlednú augustovú nedeľu sa začali písať rekordy
odznova, práve tak ako sa to udiala vlani vo Svidníku, keď organizátori premiestnili cieľ pretekov
z futbalového štadióna do stredu mesta. Základný traťový rekord novej Stropkovskej dvadsiatky je teda
1:07:33 hod. a jeho držiteľom je Tibor Sahajda z JM Demolex Bardejov (JM = Ján Mochnacký –
organizátor bežeckého hnutia v Bardejove, ktorý je už niekoľko rokov zatvorený pre daňové
pochybenia). Nepochybne bude v najbližších rokoch prekonaný, pretože pri jeho vzniku boli tieto
okolnosti: 1) vysoká teplota vzduchu, 2) víťazovi nikto nešliapal na päty, 3) najlepšie roky má Sahajda
pred sebou. Načim tiež očakávať nárast popularity podujatia, čo pritiahne na štart ďalších výkonnostne
vyspelých vytrvalcov. A verme, že aj divákov, lebo tých , čo v predchádzajúcu augustovú nedeľu stáli
a povzbudzovali pri trase pretekov alebo na námestí bolo žalostne málo. Na druhej strane celkový počet
účastníkov pretekov (64) oproti vlaňajšku (29) i nárast domácich pretekárov (16) nabáda k optimizmu.
My, Svidníčania, sa môžeme len tešiť z nových vetrov do plachiet Stropkovskej dvadsiatky a desiatky.
Podobné predsavzatia majú aj organizátori Dukelského behu mieru, ktorý je, a verme, že dlho bude,
jednotkou v škále športových podujatí s ročnou periodicitou v našom regióne. Ak sa v budúcnosti
vytvorí vzájomné prepojenie oboch behov a rozvinie sa spolupráca organizátorov, môže to dobrej veci –
rozvoju rekreačného behu a vôbec regionálnej telesnej kultúry len a len pomôcť.
V nedeľu, ako hlásia aj plagáty a letáky v tlači a v internetovej sieti, prebehne v čase od 11. do približne
13. hod. bežecké zápolenie 53. ročníka Dukelského behu zdravia. V snahe o väčšiu masovosť akcie
pridali organizátori k tradičnej trase z Duklianskeho priesmyku na svidnícke centrálne námestie (cca 19
km) aj štvorkilometrový beh z rázcestia na Kapišovú (tanky) a malý beh zdravia pre rodičov i nerodičov
s deťmi i bez nich po Centrálnej ulici. Tento sviatok ušľachtilého športového odvetvia, akým beh pre
zdravie a potešenie bezpochyby je, by si zaslúžil nielen záujem aktívnych účastníkov, ale aj početnú
divácku kulisu. Organizátori veria, že tomu tak bude.
Pred štartovacím výstrelom je vhodne pripomenúť, že vo vlaňajšom 52. ročníku behu, ktorý sa po
prvýkrát končil na svidníckej pešej zóne, zvíťazil vo veľkej horúčave Poliak Eduard Hapak v základnom
traťovom rekorde 1:00:03 hod. Niet najmenších pochýb, že v tomto ročníku bude prekonaný a víťaz sa
dostane pod hranicu jednej hodiny, otázne je len, o koľko – o minútu, či dve?
A. Dudáš

Dukla č. 32 (13. august)

Na obzore Dukelský beh mieru
Do prvej septembrovej nedele, ktorá už roky rokúce platí za deň štartu tradičného Dukelského behu
mieru (z úcty k jeho histórii zostáva zhodný prívlastok v názve podujatia v nespisovnej forme), zostáva
necelé tri týždne.
Organizačný výbor behu, zložený predovšetkým z pracovníkov magistrátu, ktorý je v ostatných rokov
jediným inštitucionálnym organizátorom, má za sebou dve zasadnutia pod taktovkou čerstvej vedúcej
odboru, ktorý má v svojej náplni okrem iného aj organizovanie a rozvíjanie športových aktivít v meste,
Viery Dercovej.
Po vehementnej diskusii - najmä o o tom, či prioritou podujatia má byť jeho výkonnostná úroveň alebo
skôr masovosť so zameraním na domácu športovú obec, rozhodlo hlasovanie členov výboru, že do
propozícii tohto 53. ročníku DBM sa opäť zaviedla veková kategória 70 a viac rokov, pravda, tentoraz
s dodatkom, že iba v prípade, ak bude na štarte najmenej päť pretekárov v tomto požehnanom veku. V
propozíciách došlo aj k úprave odmien za umiestnenie na stupni víťazov, ale to nie je pre našich borcov
a priaznivcov DBM dôležité, keďže ich umiestnenie na popredných miestach skutočne „nehrozí“.
Dôležitejšie je skonštatovať, že odmeny v kategórii „okres“ sú 80, 55 a 30 eur.
Prípravný výbor potvrdil, že súčasťou 53. ročníka DBM bude aj Beh zdravia. K pôvodnému Malému
behu zdravia pre rodičov s deťmi na pešej zóne pridali aj Veľký beh zdravia na trase: rázcestie Kapišová
(tanky) – Svidník. Prví traja pretekári v cieli dostanú vecné ceny, ostatní účastníci suveníry.
-áš-

