
Jarný beh na Dlhej Lúke 

V sobotu 23. apríla 2016 sa v Muránskej Dlhej Lúke uskutočnil prvý ročník bežeckých 

pretekov s názvom Jarný beh na Dlhej Lúke. Hlavným organizátorom bol Športový klub 

Muránska Dlhá Lúka, ktorý v spolupráci s obcou pripravil veľmi pekné bežecké podujatie. Za 

krásneho slnečného počasia sa v šiestich kategóriách predstavilo spolu 52 bežcov, z toho 34 

mužov a 18 žien. Štart mužov bol naplánovaný na desiatu hodinu doobeda, po ich dobehnutí 

odštartovali ženy. Pre všetky kategórie bola pripravená náročná a členitá trať v teréne 

s dĺžkou približne 5,2 km a prevýšením okolo 200 m. 

 

Z víťazstva sa tešil domáci pretekár 

Kvalitne obsadená bola predovšetkým hlavná kategória mužov do 39 rokov, kde sa 

predstavil napríklad bývalý slovenský reprezentant v behu na 3000 m cez prekážky Jozef 

Dubašák z AK Steeple Poprad. Okrem neho bol na štarte aj maďarský pretekár Ákos Eördögh 

z Miskolca a na víťazstvo v domácom prostredí si brúsil zuby aj Tomáš Kubej, reprezentant 

ŠK Muránska Dlhá Lúka. Z domáceho ŠK boli na štarte aj Lukáš Koncz a cyklista Adam 

Gešo. Od začiatku pretekov bežali vpredu hlavní favoriti na víťazstvo, ktorým veľmi zdatne 

sekundoval aj víťaz kategórie nad 40 rokov Ján Pockľan behajúci za ŠK Hrachovo. Už po 

úvodnom kopci si vypracoval mierny náskok Kubej, za ním s miernym odstupom bežali 

Dubašák a Pockľan. Poradie sa nakoniec nezmenilo ani v cieli, prvý ročník tak vyhral domáci 

pretekár Tomáš Kubej v čase 20:01 s náskokom rovných 30 sekúnd pred Jozefom 

Dubašákom, tretí celkove skončil Ján Pockľan (20:40) a štvrtý Ákos Eördögh (20:50), ktorý 

získal bronz v hlavnej kategórii mužov. Medzi juniormi do 19 rokov bol najrýchlejší Tomáš 

Sklenárik zo ŽP Podbrezová v čase 21:11, celkove dobehol na 5. mieste. 

 

Medzi ženami najrýchlejšia Martina Smreková z Dobšinej 

Po mužoch sa na štart postavili ženy a rovnako súťažili v troch kategóriách. V úvode 

sa o tempo pretekov starali prekvapivo juniorky, no podcenili úvodný kopec a postupne sa 

v štartovom poli prepadali. Dopredu sa dostala dvojica Martina Smreková z Dobšinej 

a Andrea Grendová z Revúcej. Viac síl mala nakoniec prvá menovaná, ktorá vyhrala v čase 

28:14. Víťazstvo si však pripísala aj druhá v cieli Andrea Grendová, pretože vekom už spadá 

do kategórie žien nad 35 rokov. Dosiahla takisto pekný čas 28:57. Tretia celkove dobehla 



Marta Smreková z Dobšinej v čase 29:21, vekom patrí už rovnako do staršej kategórie žien, 

kde skončila na striebornej pozícii. Z junioriek bola najrýchlejšia Ema Kapustová z Revúcej, 

ktorá prebehla cieľom v čase 31:09 a celkove skončila na 5. priečke. Pred ňu sa zaradila ešte 

Dáša Adameková z Michalovej, tretia v kategórii žien nad 35 rokov, ktorá dosiahla čas 

rovných 31 minút. U žien bola najmä kategória starších žien na veľmi dobrej úrovni, veď 

v prvej päťke dobehli až tri ženy z tejto kategórie.  

 

Nové miesto na bežeckej mape 

Bežecké preteky v okrese Revúca chýbajú, pritom v okolí je veľa pekných miest na 

behanie. S myšlienkou zorganizovať preteky prišiel starosta obce Marek Nosko spolu 

s členmi športového klubu. Na mapu bežeckých podujatí tak pribudlo nové miesto, ktorým je 

Muránska Dlhá Lúka.  

„S pretekmi som spokojný, teší ma účasť aj kvalita štartového poľa. Som rád, že 

okrem bežcov z našej obce a blízkeho okolia prišli aj pretekári z Maďarska. Rovnako 

organizácia bola vzhľadom na prvý ročník na úrovni, čo potvrdili aj samotní bežci. Dúfam, že 

sa nám podarí podujatie zorganizovať aj v ďalších rokoch a v podobnom termíne, čiže 

koncom apríla,“ povedal po vydarenej akcii starosta obce Marek Nosko. 

Po pretekoch všetci bežci dostali občerstvenie v sále obecného úradu, kde bolo 

zároveň vyhlásenie výsledkov. Víťazi v každej kategórii boli odmenení vecnými cenami 

a medailami, najrýchlejší muž spolu s najlepšou ženou dostali navyše ešte putovné poháre. 

Tomáš Kubej 


