
 
         Ani hmlisté po časie nezatienilo čaro behu Okolo Sidorova 
 

 

Beh Okolo Sidorova napísal v ostatnú nedeľu svoju ôsmu kapitolu novej éry. Ide 

svojím spôsobom o jedinečné bežecké podujatie u nás – sotva ktoré iné má vytýčenú trať 

v tak malebnej prírodnej scenérii. Domáci bežci, alebo tí, čo si to aspoň raz súťažne 

vyskúšali, by o tom mohli písať ódy. Tradičnými organizátormi pretekov sú Centrum voľného 

času Elán a atletický klub Ružomberok, generálnym sponzorom je Hotel Áčko.  

V nedeľu 23. októbra, v deň pretekov, sa Ružomberok a jeho okolie odeli do 

studeného hmlového oparu. Ráno sa organizátori behu ešte nádejali, že by sa, aspoň okolo 

obeda, mohlo ako-tak vyčasiť. Túžby však zostali nevyslyšané. Tentokrát sa na bežcov slnko 

neprišlo čo len mrknúť.  

Celkovo sa v jednotlivých kategóriách predstavilo 85 bežcov. Víťazom hlavnej 

kategórie mužov do 40 rokov (roč.nar. 1972 a mladší) sa stal Poliak Andrzej Dlugosz, čím 

obhájil lanský primát. Na druhom mieste skončil na „Sidorove“ starý-známy jeho krajan Jan 

Wydra, tiež dvojnásobný víťaz pretekov. „Aj som rozmýšľal, či mám vôbec prísť,“ vravel po 

zídení zo stupňa víťazov Dlugosz. „V ostatných dňoch som prekonával chrípku, nenabehal 

som prakticky nič. Napokon som sa rozhodol za a neoľutoval som. S Janom sme dlho bežali 

plece pri pleci, potom som sa odrhol a náskok som si udržal až do cieľa.“ Dlugosz dosiahol 

čas 48:00,4. Na porovnanie: traťový rekord drží Róbert Rolko výkonom 47:14,0.  

Aj keď v tento deň bolo počasie dosť ďaleko od túžob organizátorov, v poradí ôsmy 

ročník pretekov možno bez mihnutia oka charakterizovať ako vydarený. A ak sa aj nejaká 

chybička vyskytla, organizátori sľubujú, že každý čo i len najmenší negatívny detail 

odstránia. Beh Okolo Sidorova im jednoducho prirástol k srdcu. Rovnako ako jeho aktérom. 

Z výsledkov – dorastenky – 2800 m: 1. Gabriela Gajanová (ZŠ Bobrovec) 12:30,5; 

dorastenci – 2800 m - 1. Ivan Buckulčík (AK Svetlošák) 9:57,0; juniorky – 2800 m - 1. Aneta 

Smerčiaková 12:28,2; juniori – 13 000m: 1.Tomáš Kubej (AC Nové Zámky) 53:43,0, 3. Patrik 

Bauer (Ružomberok) 1:04,49,5; ženy 1977 a mladšie – 13 000 m: 1. Martina Merková 

(Grafobal Skalica) 57:44,9; ženy 1962-1976 – 13 000 m: 1. Dáša Adameková; ženy 1952-

1961 – 13 000m: 1. Anna Balošáková (Stará Bystrica) 1:03,59,4; ženy 1951 a staršie – 13 

000 m: 1. Anna Staroňová (LK Opalisko) 1:09:35,6; muži 1972 a mladší (hlavná kategória) – 

13 000m: 1. Andrzej Dlugosz 48:00,4, 2. Jan Widra (obaja Poľsko) 48:54,6, 3. Peter Žiška 

(Tatran Hybe) 49,00,0; muži 1962-1971 – 13 000 m: 1. Ľuboš Kováčik (AŠKP) Žilina 49:34,4, 

muži 1952 –1961 – 13 000 m: 1. Vladimír Vician (Teplica Sliač) 58:16,3; muži 1942-1951 – 

13 000 m: 1. Tadeusz Jasek (Poľsko) 56:16,5; muži 1941 a starší – 13 000m: 1. František 

Číž (Orol Prievidza) 1:26,28,0. 


