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SPRAVODAJSTVO

Šarkan nenašiel konkurenciu
a zapísal víťazný hetrik
(ŠK Copy servis Lipt. Mikuláš) 54:31,0, 3. Vlčko (Moji ľudia Černová) 56:32,4, do 49 rokov (14 000 m): 1. Dobák (ŠK Copy servis)
56:12,7, 2. Hatala (Moji ľudia) 59:24,9, do 59
rokov (14 000 m). 1. Porubiak (ŠK Copy servis) 59:41,7, 2. Stolár (Ružomberok) 59:48,9,
do 69 rokov (7600 m): 1. Verníček (Zakamenné) 36:34,4, 2. Ľ. Gad (ŠK Copy servis)
36:54,0, nad 70 rokov (7600 m): 1. Mikuštiak (Mondi SCP Ružomberok) 37:09,7, 2.
Madleňák (Krmeš) 42:18,3, 3. Seman (Lipt.
Ondrašová) 44:41,8, ženy do 34 rokov
(7600 m): 1. Smerčiaková (KBL Jasná Lipt.
Mikuláš) 33:56,1, 2. Chovanová (BK Dolný
Kubín) 34:44,0, 3. Bellušová (Lipt. Ondrašová) 36:10,4, do 49 rokov (7600 m): 1. Hanulová (Lipt. Sliače) 34:25,5, 2. Mlynčeková
(SK Copy servis) 35:22,5, do 59 rokov (7600
m): 1. Kubacká (Predajná) 40:51,4, nad 60
rokov (7600 m): 1. Budinská (Poluvsie)
40:12,4, 3. Mláková (Lipt. Sliače) 46:26,6, juniorky (7600 m): 1. Bruňová (KBL Jasná)
46:39,9.

Za účasti 227 pretekárov napísala v
nedeľu Ondrašovská horička svoj 35.
diel. Pretekalo sa pre bežcov v príliš
horúcom a dusnom počasí.
Ešte
predtým, ako zaznel úvodný
štartovný výstrel, primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč spolu so svojím zástupcom a štátnym tajomníkom
ministerstva vnútra Rudolfom
Urbanovičom ocenili tých,
ktorí boli pri prvej brázde tamojšieho cezpoľného behu,
alebo ho zveľaďovali a posúvali
vyššie.
„Keby sme neboli my, tak
tieto preteky neexistujú. Začiatky boli skromné, keď sa
pripravoval prvý ročník, vraveli sme si, že nech všetci pretekári dostanú aspoň čaj. Na
úvod v osemdesiatom štvrtom
sa zišlo 35 bežcov,“ rozprával
84-ročný Cyril Hrnčiar, ktorý
síce už dlhšie nepatrí do organizátorského súkolia, ale nevynechá ani jednu kapitolu
„horičky“.
Päťdesiatsedemročný Jaroslav Čerstvík si ešte aj dnes
veľmi živo vybavuje zrod
miestneho „cezpoľáku“. „Táto
myšlienka začala víriť v hlave
Milanovi Trnovskému. Vážny
impulz mu dal Liptovský maratón, ktorý sa bežal aj cez našu mestskú časť. On dokonca
na ondrašovskej občerstvovačke hrával na husliach. Nuž
a raz prišiel s tým, aby sme
sprobovali zorganizovať nejaký beh. Priznám sa, veľmi sa mi
do toho nechcelo ísť, za dva roky ma napokon zlomil. Bolo
milé, keď povedal, už viem aj
názov Ondrašovská horička
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a ty domysli ostatné. Potom
sme si rozdelili úlohy, pán Trnovský si zobral na starosť
sponzorov, ceny a ja kompletnú športovú časť. S kolieskom,
ktoré mi požičali bežci zo Závažnej Poruby, som vymeral
trate...“
Tatiana Bačíková, ktorá sedemnásť rokov zastáva funkciu tajomníčky pretekov,
prevzala z rúk J. Blcháča cenu
primátora. Pri príležitosti nedávnych okrúhlych narodenín
za svoju aktivitu vo verejnom
živote a tiež za ďalšie „vypipľanie“ tamojšieho bežeckého
sviatku. „Spolu s už nebohým
Rudom Dorniakom si nás zavolal pán Trnovský, či by sme
po ňom neprevzali organizátorskú štafetu. Pri fľaške ríbezľového vína nás prehovoril.
Priznám sa, predtým som chodila na horičku iba ako divák.
Určite tých sedemnásť ročníkov neľutujem. Keby ma táto
funkcia nenapĺňala, tak určite
dávno zutekám,“ vyznala sa T.
Bačíková.
Po Rudolfovi Dorniakovi
žezlo šéfa bežeckého oddielu
Kriváň Liptovská Ondrašová
prevzal Pavol Bačík. Práve on
vlani celý formát pretekov revolučne preoral, ale v prospech veci. Výraznejšie natiahol nosné trajektórie a presťahoval štart a cieľ zo vzdialenejšej rovinky pod tribúnu. „Absolútne som nevedel, do čoho
idem. Dovtedy som bol len
akýsi pomocník a keď bolo tre-

B. Šarkan v stúpaní na Háj – Nicovô.
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Nechýbali ani najmladšie bežecké nádeje.

ba, dačo som aj pofotil. Netajím, pred rokom bolo veľmi
ťažké nájsť správne trate. No
ukázalo sa, že bežať až k pamätníku na Háji Nicovô je
správna voľba,“ pripojil P. Bačík, ktorý si počas príprav jubilea poriadne zamakal.
Martinčan Branislav Šarkan
v roku 2016 ovládol pri derniére starú 9600 m dištanciu a na
novej štrnásťkilometrovej je
zatiaľ jediným absolútnym víťazom. „Táto trať by bola náročná aj v iných klimatických
podmienkach a nie v takejto
horúčave. V kopcoch človek
fajn vytuhne a na rovinke zase
ťažko hľadá svoje vlastné tempo. Horička má však veľa do seba, preto rád sa sem opäť vrátim. Zaujímavé preteky, ktoré
lákajú,“ dal sa počuť dvojnásobný majster Slovenska v behu na 10 000 m (2016 a 2017),
ktorý behá za ŠK Kompas.
Vlani bronzový Miroslav Gad
v nedeľu dobehol druhý do cieľa. „S umiestnením som spokojný, možno čas mohol byť aj
lepší. Za lanským som zaostal
štyridsať sekúnd. V enormnom teple som však vkuse
šliapal sám, nemal ma kto potiahnuť,“ vysvetľoval člen ŠK
Copy servis Liptovský Mikuláš.
Tretí skončil jeho klubový
kolega Slavomír Dobák. „Na
začiatku sa mi bežalo dobre, ale
potom asi každý pocítil dlhé
tiahle stúpanie, ktoré ešte
okorenila horúčava. Som spokojný, získal som aj cenný
skalp Matúša Vlčka z hlavnej
kategórie. Navyše, bežal som
doma, a tak som sa chcel trochu blysnúť a zadarilo sa,“
vravel víťaz medzi mužmi od
40 do 49 rokov.
Vlčko z Černovej sa až tak
netešil, skôr naopak. „Určite
skôr vypadám, ako keby som
dokončil Iromana a nie iba dáke bežecké preteky. Som strašne unavený, už asi potrebujem
trochu oddychu. V rozpätí
dvoch dní som však absolvoval

dve krásne podujatia.“
U mužov od 50 do 59 rokov
triumfoval ďalší Mikulášan
Vladimír Porubiak, keď so štítom vyšiel z minisúboja s ružomberským vytrvalcom Petrom Stolárom. „S Peťom sme sa
naťahovali do posledného kilometra. Bola to moja premiéra na tejto trati, keďže minulý
rok som chýbal zo zdravotných dôvodov. Nevedel som
presne, čo ma čaká, ale ako
chlapci sme behávali na Háj.
Vždy to bola poriadna fuška. Je
to jedna z najnáročnejších tratí v Liptove, ale úžasná,“ žiaril
Porubiak.
U žien najväčšia favoritka
Katarína Paulínyová hneď po
štarte doslova vystrelila, ale
napokon do cieľa nedobehla.
„Zablúdila som,“ smutne pokrčila ramenami. Primát tak
získala Aneta Smerčiaková.
„Túto trať som absolvovala prvý raz. Je naozaj náročná, navyše sa bežalo takmer na pravé
poludnie vo veľkej páľave. Ponúka však pekný, členitý profil, takže super. Ale pekná, členitá, takže super. Veľmi mi je
ľúto Katky Paulínyovej, je z nás
najlepšia, hneď v úvode získala väčší náskok.“ Doterajšia
bežkyňa na lyžiach prezradila
aj zmenu svoje športovej adresy. „Prešla som na biatlon.
Zároveň by som sa chcela poďakovať všetkým – rodičom,
priateľovi i pánovi Ševčíkovi
z KBL, že počas lyžiarskej kariéry vždy stáli pri mne a aj
v najťažších chvíľach ma podržali. Ťažko povedať, či už
v tejto zime sa objavím na
biatlonistických pretekoch,
strašne veľa musím popracovať na streľbe. Prišlo to tak zrazu, ani sama som nechcela veriť ponuke z Dukly Banská
Bystrica.“
Ondrašovská horička znovu
mala aj punc Behu Olympijského dňa a oficiálne boli na
nej vyhlásené výsledky Liptovskej bežeckej ligy (rekordnej, keď klasifikovaných bolo
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483 pretekárov) za rok 2017,
ktorej garantom je Olympijský
klub Liptova.
l Výsledky – muži do 39 rokov (14 000
m): 1. Šarkan (SK Kompas) 52:31, 2. M. Gad

Trať viedla až na Háj – Nicovô.

l Víťazi žiackych kategórií – najmladšie žiactvo: Sedlák (Hokejové talenty Lipt.
Mikuláš)
a Stromková
(Družba
Smrečany/Žiar), mladšie žiactvo: A. Frič
(Lipt. Sliače) a K. Jordánová (Poprad), staršie žiactvo: Prisažný (Lipt. Ondrašová) a V.
Jordánová (Poprad).
JÁN SVRČEK

FOTO: ALEXANDER UHRÍN

