Vyhodnotenie 45. ročníka
Behu oslobodenia Turian

Jubilejnému ročníku nášho tradičného podujatia predchádzala včasná
a dôkladná príprava. Na príprave sa s výborom BS Tatran iniciatívne podieľal
viceprimátor mesta p. Roman Maťko.
V predvečer behu sme prevzali a zariadili na štadióne klubovňu BS Tatran
a v zasadačke sme s riaditeľom Miestneho múzea JUDr. Ľubomírom Liskajom
pripravili výstavu z histórie nášho behu.
Počasie sa aj napriek nie najpriaznivejšej predpovedi vydarilo, ale určite
ovplyvnilo účasť detí aj dospelých.
Dopoludňajší program vyplnili na dráhe štadióna behy 70 predškolákov a
žiakov a pred bránou štadióna 7 korčuliarov.
Nesúťažným behom zdravia Turancov a členov BS Tatran sme si uctili
pamiatku obetí II. svetovej vojny položením kytice pri pamätníku na námestí.
Škoda že nás aj tento rok nebolo viac a okrem výboru BS v zložení A. Vajdová,
B. Kamenská, M. Pták, M. Janota, F. Jelluš, J. Dojčár ml. J. Liskaj st. sa pridali
E. Vojt, M. Feťko, P. Ujček a dvaja Žilinčania. Za zakladateľov sa obetiam
poklonil aj prvý predseda SZM Miroslav Vrabec, ktorý sa s manželkou
Ľudmilou a ďalším so zakladateľov behu Ľubomírom Rafajom starali o dozor
na výstavke.
Veľké poďakovanie patrí viceprimátorovi Romanovi Maťkovi za zabezpečenie
medailí pre deti, cien a štartovných čísel pre dospelých. Zabezpečil aj hasičov,
ktorí pod vedením Stanislava Bobrovnického postavili dva prístrešky na
prezentáciu a podanie občerstvenia, o ktoré sa postarala Ing. Viera Vojtová
s rodinou.
Ďakujeme sponzorom za zabezpečenie cien a tomboly, ktorou sme vyplnili čas
na prípravu vyhodnotenia behu. Pred vyhodnotením sme odovzdali aj
diplomy najlepším v Turčianskej bežeckej lige 2016, ktoré iniciatívne
zabezpečil Juraj Dojčár ml. Z našich členov sa medzi najlepšími umiestnili :

Tomáš Škuta, Pavol Ježík, Juraj Dojčár st., Pavol Kincel, Barbora Kamenská,
Anna Hrivnáková, Martin Maťko a Michaela Ujčeková.
Poďakovanie za prípravu občerstvenia patrí aj vedúcej ŠJ ZŠ Miroslave
Kapustovej a za zabezpečenie dopoludňajšieho programu riaditeľke ZŠ Mgr.
Melánii Klučiarovskej s kolektívom učiteľov.
Za fotodokumentáciu patrí vďaka pohotovým fotografom Zdenkovi
Černekovi, Martinovi Kotrhovi a Jánovi Sopúchovi.
Popoludňajšiu prezentáciu bežcov a celý priebeh hlavného behu na 10 km
zabezpečila spolu s výborom komisia MsZ pre šport, školstvo, kultúru
a informovanosť pod vedením predsedu Ing. Ivana Jesenského v zložení : L.
Frkáňová, A. Stančíková, J. Sobeková, I. Jesenská, S. Bobrovnický a ďalší
pomocníci zabezpečení členmi výboru Martin Adamov, Ladislav Beluš,
Ferdinand Almássy a ďalší nemenovaní.
Za prípravu škvarovej dráhy po zime patrí poďakovanie Viliamovi Kapustovi.
Hlavného behu – dva 5 km okruhy po uliciach mesta zabezpečeného vozidlom
mestskej polície s Pavlom Pohánkom a hasičmi na križovatkách, sa zúčastnilo
90 bežcov v 8. kategóriách. Najrýchlejší v kategóriách mužov z členov BS
Tatran – do 40 r. M. Kamenský, do 50 r. A. Staš, do 60 r. P. Litvaj, nad 60 r. III.
miesto Ján Jesenský, nad 70 r. najstarší účastník 80-ročný Dezider Ferenczy.
Medzi ženami po tretí raz s prehľadom zvíťazila naša rodáčka žijúca v Prahe
Katarína Beľová a potešila účasť ďalších mladých žien B. Kamenskej, A.
Hybenovej a N. Pohánkovej. Z počtu 90 bežcov bolo 17 žien.
Z našich detí boli najrýchlejší škôlkári Matej Kamenský, Nelka Dlugošová,
Alexandra Ujčeková. Najmladšími boli dvojročné dvojičky Radka a Evka
Ptákové. Zo školákov Richard Haľama, Diana Hlavatá, Rastislav Urban,
Katarína Sajdáková, Marco Turčan, Adam Vajda, Martin Maťko, Michaela
Ujčeková, Nikola Maťková. Na kolieskach Martin Maťko a Ema Kňazúrová.
Poďakovanie patrí všetkých organizátorom, pomocníkom aj účastníkom behu.
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