
 
 

 
 

Na „Sidorove“ obhajoba Poliaka Dlugosza 

 

 

Beh okolo Sidorova má tradičný termín vyárendovaný na tretiu októbrovú nedeľu. 
V tento deň tohto roka, čo pripadlo na 21. októbra, panovalo nad celým Slovenskom priam 
letné počasie. Isté technické veci však donútili organizátorov posunúť 9. diel tohto 
populárneho bežeckého podujatia na poslednú nedeľu tohto mesiaca. Všemocná príroda 
však ukázala svoju obdivuhodnú silu. V priebehu niekoľkých dní poslala do krajiny pod 
Tatrami Pani zimu. Z ničoho nič, bez ohľadu na kalendár.  

V piatok, teda dva dni pred pretekami, bolo poriadne chladno a väčšinou pršalo. 
Obraz sa výraznejšie nemenil ani v nasledujúci deň. Nedeľňajšie ráno prekvapilo jemnou 
snehovou pokrývkou a mrazom. Našťastie, kvalite tratiam to veľmi neublížilo. 

Organizátori behu tvoria nádherne zladený tím. Tradične je zložený z členov 
ružomberského atletického klubu a pracovníčok oddelenia športu Centra voľného času Elán. 
Strechou celého podujatia je v pozícii generálneho sponzora Hotel Áčko. 

 Jeho majiteľ, Peter Filipp, zvolal ráno v deň pretekov organizačný štáb do jednej zo 
zasadacích miestností svojho hotela. Na symbolické štrngnutie si s malinovicou s vyslovením 
želania, aby všetko dopadlo dobre.  

Prezentácia končí. Riaditeľ pretekov Jozef Mláka dostáva od stolíka informáciu, že sa 
prezentovalo celkom 78 bežcov. Síce o pätnásť menej ako vlani, ale vzhľadom na vrtochy 
počasia ide o veľmi slušné číslo. Krátko na to odchádzajú na svoje stanovištia ľudia určení 
na kontroly na trati. O pol jedenástej zaznieva prvý štartovací výstrel, ktorý posiela na 13-
kilometrovú trať mužské a veteránske kategórie a juniorov, desať minút po nich vybiehajú  
dorastenci, dorastenky a juniorky na 2 800- metrovú trasu s otočkou v Hrabove. 

Za favorita v hlavnej kategórii mužov do 40 rokov sa všeobecne považuje obhajca 
lanského prvenstva Poliak Andrzej Dlugosz. Úlohu najväčšieho papierového favorita zvláda 
excelentne. Víťazí spôsobom štart-cieľ. „Bolo to omnoho ťažšie ako vlani,“ vravel v cieli 24-
ročný vytrvalec. „Keď som ráno doma vstával, bolo u nás asi dvadsať centimetrov čerstvo 
napadnutého snehu. Popravde, aj som na chvíľu zaváhal, či sa na cestu vôbec vydať. Teraz 
vidím, že som sa rozhodol dobre. Zabehol som si v nádhernej prírode a zvíťazil tu už druhý 
raz. Vzhľadom na klimatické podmienky bola trať vcelku dobrá, no na niektorých úsekoch aj 
dosť šmykľavá. Za sucha by som možno aj atakoval traťový rekord.“ Ten má hodnotu 
47:14,0 min a drží ho Róbert Rolko. Dlugoš preťal fotobunku v cieli v čase 48:09,8.  

Najlepším Ružomberčanom v hlavnej kategórii bol Tomáš Gazdarica, ktorý dobehol 
tretí. „Išlo sa mi fajn. Na Vlkolinských lúkach som na vedúceho Dlugoša strácal len nejakú 
pol minútu. Pred tretím v priebežnom poradí Žižkom som mal náskok niekoľkých desiatok 
metrov, predpokladal som však, že smerom dole ma asi predbehne, lebo zbiehanie mu sedí. 
Tak napokon aj bolo. S tretím miestom som spokojný,“ zhodnotil člen Malinô Sk Team. 

 
                    


