Jarný beh na Dlhej Lúke 2018
Športový klub Muránska Dlhá Lúka v spolupráci s obcou zorganizoval v sobotu 28. apríla
2018 tretí ročník bežeckých pretekov s nezmeneným názvom – Jarný beh na Dlhej Lúke.
Stáva sa tak už tradíciou, že v apríli sa bežci a bežkyne, nielen z blízkeho okolia, stretávajú
v malebnej obci na Gemeri. Rovnako ako vlani, aj teraz bola pripravená náročná 5,2 km trať s
prevýšením okolo 200 m. Na štart nastúpilo spolu vo všetkých kategóriách 40 bežcov a
bežkýň, z toho 27 mužov a 13 žien. Oproti vlaňajšku je to síce pokles v počte štartového poľa,
no kvalita pretekárov ostala rovnaká a na štarte sa objavili aj vlaňajší víťazi jednotlivých
kategórií.
Zlatý hetrik domáceho bežca
O desiatej hodine doobeda vybehli ako prví na trať muži. Hneď v úvode sa od zvyšku
štartového poľa oddelila dvojica Kubej – Dubašák. Po prvom náročnom stúpaní si domáci
pretekár Tomáš Kubej spravil mierny náskok, ktorý neskôr už len zvyšoval a do cieľa dobehol
v čase 20:01 s pohodlným 45-sekundovým náskokom pred druhým Jozefom Dubašákom
z AK Steeple Poprad. Ten ovládol kategóriu mužov nad 40 rokov a zopakoval si tak víťazstvo
z vlaňajška, rovnako aj vtedy skončil druhý celkove. Pre Kubeja to bolo tretie víťazstvo
v rade na domácich pretekoch. Zavŕšil ním zlatý hetrik a získal putovný pohár starostu obce
za tri prvenstvá v rade. Za svojim vlastným traťovým rekordom zaostal len o osem sekúnd,
keď vlani dokázal rovnakú trať zabehnúť za 19:53. Zaujímavosťou je, že dosiahol presne
rovnaký čas, ako pri svojom prvom víťazstve na premiérovom ročníku v roku 2016. V hlavnej
kategórii mužov do 39 rokov za ním na druhom mieste dobehol Matúš Vlčko v čase 21:10,
v absolútnom poradí mu tento výkon stačil na pomyselný bronz. Na 4. a 5. mieste skončila
dvojica veteránov – Ján Pockľan (21:35) a Martin Hatala (22:19). Práve toto duo robilo
spoločnosť na stupňoch víťazov v kategórii mužov nad 40 rokov Jozefovi Dubašákovi,
bývalému slovenskému atletickému reprezentantovi v disciplíne 3000 m cez prekážky.
Celkove šiesty dobehol Lukáš Koncz (22:35), ktorý zase skompletizoval „bedňu“ hlavnej
kategórie mužov do 39 rokov. Poslednou mužskou kategóriou boli ešte juniori, kde si prvé tri
miesta rozdelili traja Revúčania, ktorí dobehli v poradí Dominik Hutka, Maťko Hudec
a Patrik Beke. Prostredný z nich bol zároveň najmladším účastníkom pretekov, narodil sa
v roku 2009. Je úctyhodné, že na náročnej krosovej trati skončil v celkovom poradí na 14.
mieste a nechal za sebou polovicu štartového poľa mužov.
Kucháriková opäť vylepšila traťový rekord
Ženy vybehli na trať necelú pol hodinu po mužoch. Od začiatku bežala vpredu vlaňajšia
víťazka a držiteľka traťového rekordu Michaela Kucháriková. Minulý ročník suverénne
ovládla ženskú kategóriu v čase 25:12 a ani tento rok nemala bežkyňa AC Kriváň Liptovský
Mikuláš na trati vážnejšiu konkurenciu. Napriek tomu bežala od začiatku v dobrom tempe,
ktoré napovedalo, že svoj minuloročný výkon by mohla prekonať. Jej snaha držať tempo sa
nakoniec vyplatila. Do cieľa dobehla vo výbornom čase 24:08, čo je zlepšenie traťového
rekordu o viac ako minútu. Jej výnimočný výkon podčiarkuje fakt, že druhá v celkovom
poradí žien Andrea Grendová za ňou zaostala o takmer celé tri minúty. Pre Grendovú to bolo
zároveň víťazstvo v kategórii žien nad 35 rokov v čase 27:01, obhájila teda svoju
minuloročnú pozíciu vo svojej kategórii. Tretia celkove skončila Zuzana Jančiová s časom
27:35, tento výkon jej stačil na 2. miesto v hlavnej kategórii žien do 34 rokov. Prvú trojku
u mladších žien doplnila Žaneta Goleňová (28:07), ktorá bola celkove štvrtá. Na 5. a 6. mieste
dobehli bežkyne zo staršej kategórie – Dáša Adameková (29:39) a Anna Klimentová (30:51).
Pre tieto dámy to zároveň znamenalo medailové pozície v kategórii žien nad 35 rokov.
Juniorky boli len dve, čo im v prípade dobehnutia do cieľa vopred zaručovalo miesto na
stupňoch víťazov. Z víťazstva sa nakoniec radovala Michaela Hudecová, za ňou skončila
Vanessa Czetnerová.
Spokojní všetci, ktorí prišli na preteky

Po pretekoch nasledoval obed a vyhodnotenie výsledkov v sále obecného úradu. Umiestnení
na prvých troch miestach vo všetkých kategóriách dostali pekné vecné ceny, medaily
a diplomy. Okrem toho bolo vyhlásené ešte absolútne poradie v mužskej a ženskej kategórii,
kde si prví traja rozdelili aj finančné odmeny, navyše víťazi dostali poháre.
Tretí ročník Jarného behu na Dlhej Lúke opäť dopadol na jednotku. Vyšlo počasie, nikto sa
nezranil a všetci úspešne dobehli do cieľa. Spokojní boli nielen odmenení, ale aj všetci ostatní
bežci. Na záver chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na tom, aby boli
naše preteky ešte kvalitnejšie. Veríme, že budeme v nastolenom trende pokračovať aj naďalej
a o rok sa v Muránskej Dlhej Lúke stretneme znovu.

