
 

CVČ Elán odštartovalo školské športové sú ťaže 

 

Cezpoľný beh žiakov základných a študentov stredných škôl je tradičnou ouvertúrou 
školských športových postupových súťaží v rámci okresu v danom školskom roku, ktorých 
organizátorom je Centrum voľného času Elán (CVČ) v Ružomberku. Nedávne obvodné kolo 
v „cezpoláku“ sa uskutočnilo rovnako ako v ostatné tri roky, v Športovo-rekreačnom areáli 
Hrabovo.  

Trať opäť viedla okolo vodnej nádrže, rozdiel bol akurát v tom, že len pred pár dňami 
dostal asi 300-metrový úsek pod apartmánmi vysypaný štrkom asfaltový podklad. Predpoveď 
počasia dávala na známosť, že bude pomerne sychravo a daždivo. Napokon teplota vzduchu 
bola znesiteľná a občas len trochu smoklilo.  

Centru aj v tomto prípade podali pomocnú ruku bývalí atléti a učitelia telesnej výchovy  
a tiež príslušníci mestskej polície, tí zabezpečovali bezpečnosť pri vybiehaní pretekárov 
z lesného chodníka cez lavičku na asfaltovú komunikáciu. Bývalý všestranný bežec Ladislav 
Valent poslal pár minút pred desiatou hodinou výstrelom z pištole do pohybu prvú kategóriu, 
žiačky ZŚ. Spolu sa na štart v štyroch kategóriách postavilo 144 pretekárov takmer zo 
všetkých ZŠ a SŠ okresu. Na krajské kolo (8. októbra v Liptovskom Mikuláši) postupujú 
najlepšie 3-členné družstvá v každej kategórii a tiež víťazný jednotlivec, aj ak nie je členom 
postupujúceho družstva. 

Z výsledkov - jednotlivci – žiačky ZŠ (1200 m): 1. Eva Vieriková (ZŚ s MŠ Liptovská 
Osada), 2. Lea Brnčalová (ZŠ Zarevúca), 3. Janka Balková (ZŠ s MŠ Liptovská Teplá); žiači 
ZŠ (2400 m): 1. Kristián Jánošík (ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna), 2. Tomáš Kovalčík (ZŠ 
Černová), 3. Lukáš Lupták (ZŠ Liptovské Sliače); študentky SŚ (2400 m): 1. Vanda 
Hošeková (štátne gymnázium), 2. Lucia Smiešková (Spojená škola), 3. Klaudia Kudličková 
(štátne gymnázium); študenti SŠ (3600 m): 1. Filip Pavlíček (štátne gymnázium), 2. Patrik 
Lersch (Stredná odborná škola polytechnická), 3. Martin Graňák (štátne gymnázium); 
družstvá – žiačky ZŠ: 1. ZŠ s MŠ Liptovská Osada (Vieriková, Marošová, Vyšná); žiaci ZŠ: 
1. ZŠ Klačno (Šróba, Kudlička, Madleňák); študentky SŠ: 1. štátne gymnázium (Hošeková, 
Kudličková, Fričová), študenti SŠ: štátne gymnázium (Pavlíček, Graňák, Frič). 

           
            


