DUKLA – č. 40 (03. október 2011)

Čriepky z 52. ročníka DBM
V nedávnom Dukelskom behu mieru nebolo núdze nielen o vypäté športové okamihy, ale ani
o úsmevné situácie. Tu sú niektoré z nich.

Človeče, spomaľ!
Po tradičnom akte kladenia kvetov na duklianskom cintoríne bezprostredne pred štartom behu
inštruoval pretekárov hlavný rozhodca Štefan Čobirka starší. Popis značenia trate uzavrel
slovami: „Značka kilometer do cieľa je osadená tam, kde stojí radar so svetelnou výzvou
Spomaľ! Odpoveďou mu bol výbuch smiechu pretekárov, ktorí si uvedomovali, ako unavené
telo rado poslúchne výzvu elektronického policajta.

Nedorozumenie
Najstarším účastníkom tohtoročného behu bol Dežo Ferenczy, známa to „firma“ z Martina
(Vrútok). Náš beh absolvoval hádam najmenej 20-krát, v skorších rokoch behával v sandáloch,
tentoraz mal na nohách botasky s odseknutými prednými zvrškami. Keďže mu už ten beh nejde
tak ako v mladších rôčkoch, vyštartoval z priesmyku o pol hodiny pred ostatnými, aby sa
naňho nemuselo v cieli dlho čakať. Až na dvoch pretekárov predbehlo ho všetkých ostatných
osemdesiat. Keď som ho predbiehal ja, povzbudzoval som ho slovami:
- Dežo, vydrž, už to pôjde len dole kopcom.
- Máš pravdu, už to ide so mnou dole kopcom, šak už mám sedemdesiatšesť...

Energy drink po slovensky
- Čo si dáš v nedeľu? – spýtal sa ma kamarát (za mladých čias aj spoluhráč) Juraj Gajdoš deň
pred pretekmi.
- Slivovicu, odvetil som žartom.
Vyčerpaný vbieham do Svidníka, na poslednej štácii s občerstvením (vodou, minerálkou ap.),
už tradične podáva poháre s nápojmi šarmantná pani Hanka a jej muž Juraj. Zrazu Ďuri zmizol
v King-bare a len čo som doklusal k stolíku bol späť aj s decákom slovenského energy drinku.
Za mnou dobiehajúci Jozef Pančák detto. Keďže sme si, obaja rivali, dali to isté, účinok bol
tiež ten istý - do cieľa sme dobiehali v rovnakom odstupe, v akom sme sa „občerstvovali“
pravou slovenskou slivovicou.
-ášDUKLA – č. 39 (26. september 2011)

Hodnotíme 52. ročník Dukelského behu mieru – 2. (záverečná) časť

Štartovali veteráni, viacnásobní účastníci i debutanti
Chvályhodné je, že z nášho okresu bežalo až 28 športovcov, z toho jedna žena. Premiéru na
„dukeľáku“ absolvovalo deväť Svidníčanov“, týmito slovami sme uzavreli hodnotenie 52. DBM
v uplynulom vydaní Dukly. Pozrime sa teraz na účasť našich vytrvalcov transparentnejšie.
Rozdeliť ich môžeme do troch temer rovnako početných skupín – veteránov, viacnásobných
účastníkov a debutantov.
Medzi tých prvých, ktorí už patria k neodmysliteľnému koloritu pretekov, radíme A. Halčíka, J.
Pančaka, J. Vatraľa, M. Hajduka, M. Silvestra, M. Martinca, V. Dudáša a A. Dudáša. Z tejto osmičky si
výkonnostne najlepšie počínal Milan Silvester, mimochodom, niekdajší účastník VI. a VII. zimných
paralympijských hier v behu na lyžiach a v biatlone v Lillehammeri (1994) a v Nagane (1998), ktorému
v cieli namerali čas tesne za hranicou jednejapolhodiny. Štandardné výkony podali šesťdesiatpäťročný
expolicajt Juraj Vatraľ a predseda KST Beskyd Michal Hajduk. Na rozdiel od minulých rokov
„omladené“ výkony podali Václav Dudáš, ktorý však v závere musel poriadne načrieť do rezervy
svojich síl, a najmä Marián Martinec, ktorý v posledných troch kilometroch, keď už iní nestačili,
zrýchlil a predbehol piatich pretekárov. Verný tradíciám dobiehal na predposlednom mieste (ale tretí od
konca, keďže outsider Dežo Ferenczy z Vrútok štartoval z priesmyku o pol hodiny skôr než ostatní
účastníci) lekár propagujúci beh pre zdravie Andrej Halčík. Účinkovanie J. Pančáka a A. Dudáša sa
nieslo v znamení minisúboja. Vlani skončil bývalý financminister na magistráte pred autorom tohto
príspevku, tentoraz to bolo presne naopak.
Z viacnásobných účastníkov DBM si zaslúži uznanie Igor Vančišin, ktorý svoj niekoľkonásobný titul
najlepšieho vytrvalostného bežca okresu Svidník suverénne obhájil. (Treba však poznamenať, že Igor,
bývajúci a pracujúci v Košiciach, štartoval tentoraz za oddiel (klub) All4 Run a nie ako po iné roky za
Stročín, čo vyvoláva pochybnosti, či ho mali organizátori pojať do kategórie bežcov z okresu Svidník).

Zaslúžená druha priečka v okresnom rebríčku patrí Ladomirovčanovi Pavlovi Mňahončakovi, ktorý
svoj čas v cieli v ostatných troch rokoch postupne vylepšoval z 1:30:38 cez 1:25:33 na aktuálny 1: 22:
24 h. Tretí v okresnej kategórii skončil Michal Kostik, stíhaný ďalším Svidníčanom Danielom
Vojtekom, ktorý zaznamenal najväčší výkonnostný skok v porovnaní s vlaňajším ročníkom (presne o 8
minút a 1 sekundu). Plece pri pleci dobiehali do cieľa otec a syn Pavol a Martin Tokárovci. Aj keď
o sekundu rýchlejší bol sedemnásťročný benjamín pretekov, dopadol o niečo horšie ako jeho
štyridsaťjedenročný otec, pretože bezprostredne po dobehnutí do cieľa putoval pre akútnu vyčerpanosť
vo vozidle záchrannej služby do nemocnice na pozorovanie. Svoju štandardne dobrú kondíciu potvrdili
Tomáš Kostik, Slavomír Radomský a Peter Gergeľ, ktorí dobehli v časoch medzi 1:30 a 1:40 h.
Do tejto skupiny účastníkov patria aj Viktória Hamarčáková, ktorá vlani debutovala pod dievčenským
menom Dudášová, a podnikateľ z Lúčky, jediný zástupca Toplianskej doliny na našich pretekoch,
Pavel Galik. Obaja sa oproti vlaňajšku o niečo zhoršili, ale obaja boli v cieli spokojní v zmysle motta:
Nie zvíťaziť je dôležité, ale zúčastniť sa...
Organizátorom a propagátorom zdravého životného štýlu najväčšiu radosť pripravili debutanti. Aj
tentoraz, podobne ako vlani, bolo ich deväť. Pekné to číslo! Najlepší výkon z nich podal Svidníčan
Marián Džupin, o ktorom nevieme v tejto chvíli zhola nič, len to že má 36 rokov, vo výsledkovej
listine je presne uprostred s časom 1: 26:38 h, čo je čas na premiéru v DBM priam excelentný. Ak príde
aj nabudúce, keď nemá byť tak horúco ako bolo v tomto ročníku, je v jeho silách ísť pod hodinu
dvadsať, čo by mu celkom isto garantovalo miesto na stupni víťazov v kategórii „okres“. Debutoval aj
Američan Ján Siňár (ročník 1973), ktorého považujeme za svojho aj keď sa zapísal do štartovacej
listiny ako člen klubu New York Road Runners (newyorskí cestní bežci). Rodák zo Svidníka, ktorý
začal svoju športovú dráhu až po emigrácii do USA, dosiahol čas tesne pod hodinu a pol. Z trojice
debutantov, skoro rovesníkov Igor Sagan, Milan Tchir a Rastislav Paňko zvíťazil v stávke
o najlepšie umiestnenie Igor (pravda, len v tom prípade, že ich účasť na neľahkom behu motivovalo
tľapnutie si do dlaní). V slušnom čase dosiahol cieľovú métu aj Milan, len Rasťovi tá horúčava
vyžmýkalo sily do tej miery, že niektoré úseky odpochodoval. Dobré si počínal druhý najmladší
účastník Peter Sejkanič, podobne aj jeho rovesník Štefan Bujňák a jeho o jedenásť rokov starší brat
Marek Bujňák. Nie príliš dobré spomienky zostanú na premiéru v DBM ďalšiemu praktickému
lekárovi v našom okresnom tíme Róbertovi Bobákovi, ktorého „zradilo“ koleno a do cieľa dobehol
s vypätím všetkých svojich síl.
Ostatný ročník DBM sa zapíše do povedomia aktérov ako, vzhľadom na tridsaťstupňové teplo, ako
nesmierne náročné bežecké podujatie. Svedčí o tom aj skutočnosť, že napriek skráteniu dĺžky trate
o bezmála poldruha kilometra (v dôsledku zmeny cieľového miesta) máloktorý pretekár si zlepšil čas
oproti vlaňajšku, ba poväčšine si ho poriadne zhoršili. V histórii sa ešte nestalo, aby piati pretekári
dosiahli čas nad dve hodiny. Posledný bežec – 76-ročný D. Ferenczy vytvoril traťový antirekord, ešte
nikomu sa totiž v oficiálnych pretekoch nepodarilo absolvovať trasu Dukla – Svidník tak pomaly ako
jemu (2:47:11 h). Slúži ku cti našim účastníkom, že boj, na ktorý sa dali, nevzdali a napriek ťažkostiam
dobehli do cieľa na svidníckej pešej zóne. Vo výsledkovej listine figurujú traja pretekári, ktorý do cieľa
do dnešného dňa nedorazili, všetci sú „cezpoľní“ – jeden Košičan, jeden Poliak a jeden Maďar. Načim
veriť, že drina a obrovské sebazaprenie sprevádzajúce našich borcov v záverečných kilometroch behu
nikoho neznechutili do tej miery, aby o rok nepodstúpili tento „očistec“ opäť.
VÝSLEDKY 52. DBM V SKRATKE: Kat. A (do 39 rokov): 1. Eduard Hapak (Poľsko) – 1:00:03,
2. Bogdan Dziuba, (Poľsko) – 1:00:10, 3. Andrej Karpov (Ukrajina) – 1:00:41; Kat. B (40-49): 1.
Tomasz Gzyz (Poľsko) – 1:03:10; Kat. C (50-59): 1. Štefan Racz (Kysak) – 1:08:32; Kat. D (nad 60
rokov): 1. Zygmunt Lyznicki (Poľsko) – 1:13:08; Ženy: 1. Ingrid Petnuchová (Partizán Bardejov,
rodáčka zo Stročína) – 1:14:23, 2. Zuzana Stanovčáková (Obalservis Košice) – 1:16:48, 3. Ľudmila
Melicherová (JM Demolex Bardejov) – 1:22:50, 4. Viktória Hamarčáková (Svidník) – 1:50:09;
Okres: 1. I. Vančišin (All4 Run) – 1:13:49, 2. P. Mňahončak (Ladomirová) – 1:22:24, 3. M. Kostik
(Ladomirová) – 1:24:58, 4. D. Vojtek – 1:25:42, 5. M. Džupin – 1:26:38, 6. J. Siňár (N. Y. R. R.) –
1:29:23, 7. M. Tokár (GDH SK) – 1:29:58, 8. P. Tokár – 1:29:59, 9. T. Kostik (Talex) – 1:31:06, 10.
M. Silvester (KST Beskyd) – 1:31:09, 11. S. Radomský (Dstav SK) – 1:32:29, 12. J. Vatraľ
(Ladomirová) – 1:34:19, 13. I. Sagan – 1:35:28, 14. M. Hajduk (KST Beskyd) – 1:38:27, 15. P.
Gergeľ - 1:38:55, 16. M. Tchir – 1:40:05, 17. P. Sejkanič – 1:44:55, 18. V. Dudáš (Nike SK) –
1:46:29, 19. M. Martinec (Jednota dôchodcov SK) – 1:46:51, 20. R. Paňko – 1:48:12, 21. A. Dudáš
(ŠŠK Centrál SK) – 1:49:27, 22. J. Pančak – 1:49:36, 23. V. Hamarčáková – 1:50:09, 24. Š. Bujňák
– 1:55:02, 25. R. Bobák – 1:55:35, 26. M. Bujňák – 1:56:33, 27. P. Galik (Lúčka) – 2:13:17, 28. A.
Halčik (Klub zdravia) – 2:19:06 h.
Andrej Dudáš
Text k snímke:
Tak chutí smäd... Najmenšia pretekárka osemdesiatčlenného pretekárskeho poľa Svidníčanka Viktória
Hamarčáková a najväčší dlháň Bardejovčan Milan Gaľa na občerstvovačke v Hunkovciach.
Snímka: Marek Dudáš

DUKLA – č. 38 (19. september 2011)

Hodnotíme 52. ročník Dukelského behu mieru

Najväčšia devíza – účasť domácich športovcov
„Vlani sa na 51. ročníku DBM zúčastnilo 59 vytrvalcov, z toho bola rovná dvadsiatka účastníkov zo
Svidníka a okolia, tentoraz by sa mohlo prezentovať do 80 bežcov“ – napísali sme v Dukle týždeň pred
podujatím. Očakávania organizátorov sa naplnili vrchovato. V nedeľu 4. septembra sa zoradilo na
štartovaciu čiaru na Dukle 86 pretekárov, cieľom na svidníckej Centrálnej ulici prebehlo 83, z toho 28
z nášho okresu. Taká je kvantitatívna bilancia 52. ročníka Dukelského behu mieru, ktorý načal novú
kapitolu svojich dejín. Kvalitatívna stránka, teda to čo sa odohrávalo medzi štartom a cieľom na
približne osemnásťapolkilometrovej trati, je nemožné exaktne hodnotiť. Samotní aktéri si budú ešte
nespočetnekrát premietať v hlave dvojhodinový príbeh, plný fyzickej námahy a psychického ataku.
Predpokladám, že vo väčšine prípadov s logickým záverom: O rok to skúsim znova, lepšie sa pripravím,
spravím si lepší osobák...
Organizačná príprava športového podujatia s úctyhodnou tradíciou sa začala dva mesiace pred pretekmi.
Nové vedenie svidníckej samosprávy, ktorá je hlavným garantom tejto akcie, prejavilo jednoznačnú
podporu myšlienke, aby záver behu prebiehal tak ako je to vo svete pri podobných podujatiach už
samozrejmosťou - v centrálnej zóne mesta. Na prípravných rokovaniach padal nápad za nápadom, ako
skvalitniť jeho organizáciu a priebeh. Nie všetky myšlienky padli na úrodnú pôdu a nie všetky boli
realizovateľné, no jeho príprave prospeli. Vyzdvihnúť treba ideu „behu zdravia“ na symbolický
kilometer, ktorý sa v rámci DBM konal po prvýkrát, a to aj napriek tomu, že zatiaľ nenašiel masovú
odozvu (ako napríklad minimaratón u Košičanov počas MMM). Zatiaľ... Účasť aktívnych bežcov
v prípravnom výbore rozhodla o tom, že ako suvenír na prvý ročník DBM s cieľom na pešej zóne bude
tričko s erbom mesta a hlavným sponzorom – bratislavskou spoločnosťou SUPERPOISTENIE
(mimochodom, jedným z jej dvoch konateľov je Svidníčan, účastník 50. ročníka DBM). Do budúcna by
mnohé z dobrých nápadov nemali zapadnúť prachom, napr. návrh, aby si pretekári mohli v cieli
načapovať pivo či kofolu, obed sa podával na terase kaviarne Siesta (nech je stály kontakt
dobehnuvších pretekárov s dobiehajúcimi a tiež verejnosťou). Vhodné by bolo na tento deň naplánovať
hodnotný kultúrny program, veď DBM sa môže už nastálo stáť záverečným podujatím Svidníckeho
kultúrneho leta. Na realizáciu dobrých myšlienok by ani nebolo potrebné hľadať nové finančné zdroje,
postačilo by, keby mesto dalo k dispozícii organizátorom tie peniaze, ktoré sú v celoročnom rozpočte
magistrátu taxatívne vyčlenené na zabezpečenie dôstojného priebehu DBM.
Na hodnotení športovej stránky DBM je najdôležitejší názor samotných aktérov. Ten najlepšie vyjadril
v ďakovnom liste partnerom, sponzorom a členom organizačného zboru primátor Svidníka J. Holodňak,
keď uviedol, citujem: „Podľa hodnotenia odborníkov, bežcov, divákov a fanúšikov behu toto podujatie
sa zaradilo medzi najvydarenejšie v svojej doterajšej histórii... Potešila bohatá účasť dobre
pripravených bežcov zo zahraničia, ako aj väčší počet bežcov zo Svidníka a jeho okolia“.
Skutočne, toto dejiny DBM nepamätajú, prvých osem miest v cieli obsadili zahraniční pretekári – traja
Ukrajinci, jeden Maďar a štyria Poliaci. Chvályhodné je, že z nášho okresu bežalo až 28 športovcov,
z toho jedna žena. Premiéru na „dukeľáku“ absolvovalo deväť Svidníčanov, nikto z našich beh nevzdal,
aj keď v horúcom počasí sa s touto „zavrhnutiahodnou“ myšlienkou zaoberalo nemálo z nich.
Sláva 52. ročníku Dukelského behu mieru, nech žije päťdesiatytretí.
A. Dudáš
Texty k snímkam:

2790/ Impozantný pohľad na pohybom a duchom mladých ľudí bezprostredne po štarte na
Duklianskom priesmyku.
3055/ Primátor J. Holodňak oceňuje najlepšieho pretekára okresu Svidník Stročínčana Igora
Vančišina a druhého v poradí Pavla Mňahončáka z Ladomirovej. Na tretí stupienok vzápätí
vystúpil pracovník MsÚ Michal Kostik.

Týždeň pred 52. ročníkom Dukelského behu mieru

Kto príde, uvidí a zvíťazí
Krátky pohľad do histórie * Kto vytvorí základný rekord? * Beh zdravia pre
všetkých * Najrýchlejších pretekárov privítame v uliciach mesta už pred 12. hodinou
V nedeľu „exploduje“ športové podujatie, ktoré v našich zemepisných šírkach niet s čím
porovnávať. Výkonnostní i rekreační bežci sa postavia na štart behu, ktorý mal svoju premiéru
ešte v roku 1958.
Spočiatku štartovali tí najlepší z najlepších vytrvalostných bežcov bývalého Československa,
doterajšia história behu zaznamenala víťazov, ktorých mená boli svojho času slávne. Za
všetkých spomeňme Košičanov Svitaniča, Kanyu, Višnického a Poláka, Piešťanca Javorku,
Čechov Česala, Cibocha, Podmolíka a Mládka, Nemca Grossmüllera, poľského olympionika
Orzela... Víťazstvo z vlaňajšieho ročníka príde do Svidníka obhajovať 21-ročný Tibor Sahajda
z Obalservisu Košice (dosiahol čas 1:01:31 hod.). Dnes, keď sa veľké postavy atletiky živia
športom, do Svidníka reprezentanti neprichádzajú. Nič to, budeme radi, keď sa na našom
podujatí zúčastnia pretekári z východného Slovenska, poľského pohraničia a hlavne
Svidníčania. Vlani sa na jubilejnom ročníku zúčastnilo 59 vytrvalcov (dobehlo 58), z toho
bola rovná dvadsiatka účastníkov zo Svidníka a okolia, tentoraz by sa mohlo prezentovať do
80 bežcov.
Organizátori zabezpečili pre najlepších slušné peňažné odmeny. Ušetria na prípadnej odmene
za prekonanie traťového rekordu, keďže tentokrát bude dobeh na svidníckej pešej zóne, čo
znamená vlastne novú trať. Víťaz 52. ročníka DBM sa stane držiteľom základného rekordu na
trati o cca kilometer kratšej, než bola v doterajších ročníkoch. V tejto súvislosti načim vzdať
hold víťazovi z roku 1982 (23. ročník) Košičanovi Františkovi Vyšnickému, ktorý klasickú
20-km vzdialenosť z priesmyku na tunajší štadión zabehol za 0:59:07 hod., čím vytvoril
traťový rekord, ktorý už nikto nikdy neprekoná...
V nedeľu sa začne písať nová kapitola tohto podujatia, a to nielen preto, že sa mení dĺžka trate
a miesto dobehu, ale aj preto, že organizátori z magistrátu sa rozhodli umožniť pohybovú
aktivitu aj pre - takpovediac - širokú verejnosť a to tým, že do športového programu DBM
zakotvili aj Beh zdravia na jeden kilometer. Odštartujú ho polhodinu pred 12. hodinou, aby sa
na pravé poludnie mohli už venovať najrýchlejším aktérom dukelského behu. Treba
pripomenúť, že tento „päťpercentný DBM“ je vhodný pre každého Svidníčana, zvlášť poteší
pohľad na bežiace kompletné rodiny. Štart i cieľ je pred Múzeom ukrajinskej kultúry, beží sa
za starý most a späť. Ak sa nová iniciatíva ujme, môže sa táto disciplína rozšíriť aj o
korčuliarov, vozičkárov ap. Každý kto príde aj niečo uvidí a zvíťazí (nad pohodlnosťou).
Pripomeňme si základné parametre najstaršieho bežeckého podujatia na severovýchode
Slovenska. Od rána do 9:30 hod. bude prebiehať na Centrálnej ulici, resp. v MUK prezentácia
pretekárov, o 10. h nasleduje ich spoločný presun na Dukliansky priesmyk. Štartovný výstrel
zaznie pod obeliskom tamojšieho cintorína presne o 11. h. Vytrvalci pobežia cez Kr. Poľanu,
Hunkovce a Ladomirovú do Svidníka. Príďte si zabehnúť a povzbudiť, môžno vám bude
nedeľný obed viac chutiť!
A. Dudáš

DUKLA – č. 34 (22. august 2011)

Dva týždne pred 52. ročníkom Dukelského behu mieru

Jano Tiš sa nevzdáva...
Predvlani sa na jubilejnom ročníku zúčastnilo 117 vytrvalcov (dobehlo 116), vlani sa ich
počet znížil na 59 (vzdal jeden), v aktuálnom ročníku počítam, že vďaka lepšej propagácii a
novinkám v organizácii podujatia príde do Svidníka 80 - 90 bežcov.
Organizátorov by väčšmi než celkový počet účastníkov potešil záujem domácich športovcov rekreačných bežcov, futbalistov, hokejbalistov, cyklistov a fyzicky zdatných turistov. Prísť by
mohli aj bývalí účastníci DBM, ktorí už síce zavesili polmaratónky na klinec, ale ešte aj teraz si
trúfajú po akej-takej príprave postaviť sa na štartovaciu čiaru na Duklianskom priesmyku a za
dve hodiny zbehnúť do cieľa, ktorý, ako sme už písali, bude po prvýkrát v histórii pretekov na
svidníckej pešej zóne. Existuje reálny predpoklad, že aj v tomto roku sa zaprezentujú dve
desiatky Svidníčanov, vrátane pretekárov z Ladomirovej, Stročína, Cerniny a Giraltoviec, tak
ako tomu bolo vlani a predvlani. Načim očakávať, že vďaka zmenám v organizácii (a
propagačnému behu zdravia na jeden kilometer) bude počet účastníkov v ďalších rokoch už len
stúpať. Kiež by nás bolo raz tristo...
O tom, že popularita behu pre zdravie stúpa, svedčí narastajúci počet tých, ktorí podvečer
pobehujú po hrádzi Ladomirky. Je potešujúce, že sú medzi nimi aj ženy v strednom veku, ktoré
si zrejme povedali: Už dosť toho priberania, je načase vybalansovať príjem a výdaj kalórií a začali s indiánskym behom (striedanie rýchlej chôdze s pomalým klusom).
Medzi potenciálnymi záujemcami o účasť na 52. DBM som urobil letmý prieskum. Výsledky sú
povzbudzujúce. Väčšina z oslovených potvrdila, že so štartom počíta. Pre objektivitu však treba
uviesť, že boli aj takí, ktorí tri týždne pred termínom behu ešte nevedeli, či pobežia alebo nie.
Nuž neviem, neviem... Za všetkých „domorodcoch“ spomeniem aspoň jedného – futbalového
veterána Jána Tiša (1. augusta oslávil šesťdesiatku), ktorému vlani premiéra v DBM nevyšla,
keď skončil pre bolesti v slabinách na 13. kilometri. Jeho odkaz znie: „Samozrejme, že chcem
urobiť reparát, žiaľ v tomto roku to nebude, keďže som bol dlhý čas pracovne v zahraničí. Na
vlastnej koži som sa presvedčil, že v staršom veku sa bez primeraného bežeckého tréningu nedá
len tak zabehnúť dlhšia trať. V každom prípade svoj pokus o zdolanie tohto cieľa zopakujem
nabudúce. Nezvyknem sa vzdávať svojich predsavzatí“.
DUKLA – č. 33 (15. august 2011)

Tri týždne pred 52. ročníkom Dukelského behu mieru

Novinkou Beh zdravia pešou zónou
August čo nevidieť uplynie a je tu september a s ním aj ďalší – v poradí päťdesiatydruhý
ročník Dukelského behu mieru (DBM).
Organizačný výbor tohto podujatia s poriadne dlhou bradou zasadá pravidelne každý pondelok
a návrhmi nových členov vylepšuje predstavu o jeho dôstojnom priebehu. Zmena cieľového
miesta zo štadióna na pešiu zónu priniesla so sebou celý rad ďalších zmien a korekcií
v programe. Celková dĺžka trate nebude 20 km, ale presne toľko, koľko meria vzdialenosť od
Pamätníka Československej armády na Duklianskom priesmyku na svidnícku pešiu zónu. To, či
je to 20 alebo len 18,5 km nie je dôležité, preto návrh na natiahnutie trate okruhom v mestskom
centre nenašiel odozvu. Na druhej strane ujala sa idea precítiť „slasť“ behu na vlastnej koži aj
menej trénovaným občanom mesta, a preto bude programovou súčasťou 52. ročníka DBM Beh
zdravia na jeden kilometer. Záujemcovia, medzi ktorými by nemali chýbať celé rodiny s deťmi,
by mali absolvovať trasu po pešej zóne za nedávno zrekonštruovaný most a späť do centra diania
na centrálnom námestí.
Zmena cieľa prináša so sebou ďalšie revolučné novinky. Prezentácia účastníkov behu bude
priamo na námestí, resp. vo vestibule Múzea ukrajinskej kultúry, sprchy budú k dispozícii

v Gymnáziu DH a strava by mohla byť podaná na terase kaviarne Siesta (pravda, ak jej majiteľ
bude ochotný týmto spôsobom participovať na akcii). Tradičné športové podujatie s
netradičnými prvkami bude záverečným dejstvom Svidníckeho leta 2011, čo znamená, že počas
neho nebude chýbať kultúrny program – veselá muzika, piesne a tance. Organizátori očakávajú
ústretovosť zo strany správcu rímskokatolíckeho kostola a prispôsobenie cirkevných obradov
danej situácii na spoločnom verejnom priestranstve. Podobnú ústretovosť a podporu
predpokladajú aj u starostov a obyvateľov obcí po trati z Dukly do Svidníka.
Aj v aktuálnom ročníku behu budú účastníci hodnotení podľa vekových kategórií, ktoré sú
stanovené oficiálnymi súťažnými predpismi. Z propozícií vypadáva kategória nad sedemdesiat
rokov, pretože členovia org. výboru podporili filozofiu autora príspevku, že šport v pokročilom
veku má slúžiť zdraviu aktérov, nie zápasu o peňažné odmeny. Napokon nedá sa tu hovoriť
o súťažení, keďže na štartovnú čiaru sa obvykle postavia dvaja – traja sedemdesiatnici. Úcta
k šedinám a podpora ich ušľachtilému koníčku je v dostatočnej miere prejavená tým, že na
rozdiel od slovenských pretekárov neplatia (podobne ako aj zahraniční pretekári) štartovný
poplatok (4.-€). V ňom sú zahrnuté energetický nápoj, prospekty, tričko (!), doprava na Duklu,
občerstvenie na trase, čapované pivo, minerálka a guľáš v cieli, tiež ceny v rozpätí od 35 do
200.-€ a účastnícky diplom. Pre celkového víťaza je pripravený putovný pohár, ktorý sa
v prípade troch víťazstiev po sebe stáva jeho trvalým vlastníctvom. Organizačný výbor zvažuje –
v súlade s myšlienkou pritiahnuť k pravidelnému behávaniu čo najviac domácich športovcov –
oceniť väčší počet pretekárov v súťaži o majstra okresu zo Svidníka a okolia.
DUKLA – č. 29 (18. júl 2011)

Zasadal organizačný výbor 52. Dukelského behu mieru –––––––––––––

Finiš na pešej zóne – potvrdené!
Vo štvrtok minulého týždňa padlo jednoznačné rozhodnutie – dobeh do cieľa v 52. ročníku
Dukelského behu mieru bude na svidníckej pešej zóne. Zhodli sa na tom všetci členovia
organizačného výboru, ktorí na úvodnom zasadnutí vo štvrtok minulého týždňa prevzali
menovacie dekréty od debutujúceho predsedu OV DBM, zástupcu primátora Mirona Mikitu.
Vytrvalostný beh s tradíciou siahajúcou do päťdesiatych rokov 20. storočia bude záverečným
podujatím Svidníckeho kultúrneho leta 2011 (4. septembra). Organizátori potvrdili trend
usilujúci sa o propagáciu pravidelnej športovej činnosti medzi občanmi nášho podduklianskeho
regiónu tým, že rozhodli o presune príslušnej časti finančných prostriedkov v prospech odmien
pre „domácich“ účastníkov. Spoločne si prešli jednotlivé body organizačných a technických
podmienok behu a dohodli sa, že ich inovované znenie definitívne schvália na nasledujúcom
stretnutí výboru začiatkom budúceho mesiaca.
DUKLA – č. 28 (11. júl 2011)

Rozbieha sa príprava na nový ročník Dukelského behu mieru

Finiš na pešej zóne?
Avizujeme všetkým záujemcom o účasť na septembrovom behu mieru z Duklianskeho priesmyku do
Svidníka, že je najvyšší čas rozkrútiť kolo svedomitej prípravy. Ťažko na cvičisku, ľahšie na bojisku je
vekmi overená pravda pravdúca, kto zápolí v hocktorej športovej disciplíne vie, o čom hovorím. Zhrnuté
a podčiarknuté: v nedeľu 4. septembra bude 52. ročník Dukelského behu mieru, druhé najstaršie podujatie
svojho druhu na východnom Slovensku.
Ako vyplynulo z neformálnych rozhovorov svidníckych vyznávačov rekreačného behu s primátorom J.
Holodňákom, pôjde o prelomový ročník. Zdá sa, že konečne budú vyslyšané požiadavky športovcov, aby
cieľ pretekov nebol na odľahlom futbalovom štadióne, ale v centrálnej zóne mesta. S týmto múdrym
rozhodnutím nového manažmentu mesta sa určite „zvezú“ aj niektoré ďalšie novinky v ich organizácii,
o nich však inokedy.
Zmyslom tohto takpovediac úvodného príspevku v periodiku Dukla, ktoré mnohé roky plnilo funkciu
spoluorganizátora, v novej terminológii mediálneho partnera DBM je pripomenúť, že je najvyšší čas pre
všetkých športovcov – rekreačných bežcov, ale tiež vyznávačov iných druhov športu s dobrou telesnou
kondíciou, ktorí koketujú s myšlienkou zúčastniť sa na pretekoch, konfrontovať svoje sily v priamom
súboji s konkurenciou a zažiť adrenalínové okamihy a vzrušujúcu atmosféru súťažného podujatia, aby

prešli od uvažovania k cieľavedomému tréningu – aspoň trikrát do týždňa a aspoň po desať kilometrov.
Kamaráti športovci, využite príležitosť otestovať svoje fyzické danosti v ročníku, ktorý sa
nezmazateľnými písmenami zapíše do dejín športu v našom okresnom sídle. Už nielen košický, pražský,
berlínsky, londýnsky bostonský... maratón budú končiť na centrálnom námestí, ale aj ten náš svidnícky.
Mimochodom od okamihu, keď sa tak stane, začnú sa rátať nové traťové rekordy DBM. Buďme pri tom!
Čo nevidieť zasadne organizačný výbor 52. ročníka DBM, na ktorom sa bude hovoriť predovšetkým o
sponzoroch a financiách. Kto má záujem pomôcť organizátorom dobrými nápadmi, finančnými
príspevkami i vecnými cenami, môže sa pridať, bude vítaný.
A. Dudáš

