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Najväčší nočný beh na Slovensku s novými traťovými rekordmi
Síce upršané počasie, ale tisícky bežcov, množstvo divákov popri trati, parádna bubnová show, ktorá
nedovoľovala spomaliť ani na meter a traťové rekordy v mužskej aj ženskej kategórii, to je len v skratke
vizitka najväčšieho nočného behu organizovaného na Slovensku – 11. ročníka Telekom Night Run.
Aj napriek daždivému počasiu sa v Bratislave bežali v sobotu večer rekordné časy. V mužskej kategórii Tibor
Sahajda z domáceho Bratislava marathon sport club (BMSC) zlepšil o 2 sekundy rekordný čas z roku 2018,
na aktuálnych 30:16. Výborne mu sekundoval druhý v poradí Peter Ďurec z Dukly Banská Bystrica (30:32),
celkovo tretí skončil Marek Hladík (BMSC). Výkonom zaujal aj celkovo štvrtý, ešte len 18-ročný Marek
Ondrovič z AC Malacky za 33:09 min., ktorý len o 22 sekúnd zaostal za slovenským juniorským rekordom
32:47 min. Mateja Fedáka z júla 2009 v Kysuckom Novom Meste. Na štart bratislavskej desiatky sa v sobotu
večer postavil i dvojnásobný finalista ME, slovenský rekordér v behoch na 800 a 1000 m vonku i v hale Jozef
Repčík, ktorý vlani ukončil aktívnu kariéru. Nepočínal si zle, z takmer 2200 mužov skončil 18. časom 35:33
min., do cieľa dobiehal zarovno s víťazkou ženskej kategórie.
„Nebežalo sa mi dobre, podšmykovalo sa mi, ale to nie je výhovorka. Prišiel som priamo zo sústredenia vo
Vysokých Tatrách – po ťažkých tréningoch mi nešli nohy, trápil som sa. Vlani sa mi bežalo ľahšie. Po šiestom
kilometri ma chytila kríza. Darmo, nie je každý deň nedeľa. Peťo Ďurec ma dnes dobre ponaháňal, klobúk
dolu pred ním,“ komentoval 28-ročný Sahajda svoj výkon na Telekom Night Run.
Medzi ženami si vymenili minuloročné prvé dve miesta Silvia Valová (AK ZVP Lučatín), ktorá zlepšila traťový
rekord na 35:32 a Veronika Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra) s časom 35:40. Tretia skončila víťazka z roku 2015
Zuzana Durcová (BMSC) s časom 36:36.
„Telekom Night Run sa mi veľmi páči pre výbornú atmosféru. Vlani, keď som sa na tomto podujatí odhodlala
bežať prvý raz, mi mnohí vraveli, že tu nie je trať na osobáky. Lenže štartuje veľa dobrých bežcov a vzájomne
sa potiahneme ku kvalitným časom,“ vravela v cieli šťastná Silvia Valová. „S osobákom som veľmi spokojná,
vôbec som nečakala, že pobežím takto rýchlo. Čakala som čas pod 36 minút, ale nie tak hlboko. Krízu som
nemala, na 8. kilometri som však spomalila, aby som nebežala v tme a vetre sama, počkala som si na
Veroniku. Na ďalšom kilometri som jej potom ušla.“
V duchu „zeleného“ Telekom Night Run, ktorý bol leitmotívom celého podujatia, sa niesli trofeje pre
víťazov, tí najrýchlejší si na stupňoch víťazov prebrali živé stromčeky, ktoré im budú výhru na 11. Telekom
Night Run pripomínať.

Milým a zároveň dych berúcim bodom programu bola naživo spievaná slovenská hymna. Tejto úlohy sa
pred štartom pretekov zhostila muzikálová herečka Natália Olcsváry Hatalová. Výbornú náladu na trati ako
aj v cieli vytvorila jedinečná bubnová show v podaní bubeníckych skupín Campana Batucada, Jamadan
African Drum show, Abadá Capoeira a bubnová škola Rytmika s doprovodom saxofonistky Saxany
Sapietovej.
Riaditeľ pretekov Peter Pukalovič zhodnotil 11. ročník nasledovne: „Jedenásty ročník bol pre nás veľkým
míľnikom v organizácii behov, a to najmä v celkovom ekologickom koncepte akcie. Ďakujeme generálnemu
partnerovi, spoločnosti Slovak Telekom, ak aj všetkým naším ďalším partnerom, že sme spoločne dokázali
zmenšiť množstvo odpadu, že sme spoločne začali edukáciu bežcov v tejto oblasti. Veľká vďaka patrí takisto
našim bežcom a tisíckam divákov, ktorí aj napriek daždivému dňu a zvlášť večeru, prišli, postavili sa na štart
a vytvorili úžasnú atmosféru nočného behu, resp. neúnavne popri trati povzbudzovali.“
Zahanbiť sa nedali ani mnohé známe tváre. Nočný prebeh Bratislavou si užil napríklad známy herec Marek
Fašiang či známy fitnes tréner Jany Landl. Nechýbali ani zahraniční bežci z viac ako 20 krajín celého sveta.
Pochvalu si určite zaslúžia aj deti, ktoré štartovali v piatok večer. Vzdialenosti na 300 – 600 a 800 metrov si
prišlo odbehnúť 595 detí, ktoré predviedli v mierne upršanom počasí parádne výkony.
„Sme radi, že aj tento ročník splnil naše očakávania a do hlavného mesta sme pritiahli tisíce nadšencov
nočného behu. V tomto roku sme sa v oveľa väčšej miere zacielili na environmentálny rozmer podujatia
a môžeme konštatovať, že sme sa vydali správnym smerom. Nevytvárali sme zbytočný odpad v podobe
reklamných predmetov a letákov v štartových balíkoch, magazín a ďalšie potrebné informácie k behu sme
komunikovali výhradne online spôsobom. Na občerstvovacích stanovištiach na trati sa pilo z „eko“ pohárov
a v cieli si plastový plášť na zahriatie zobral iba ten, kto ho chcel. Chceme týmto smerom pokračovať aj
naďalej a teší nás, že túto zmenu ocenili aj samotní bežci.” dodala Petra Hrnčiarová, senior špecialista
marketingovej komunikácie pre Slovak Telekom.
BRATISLAVSKÝ NOČNÝ BEH VO FAKTOCH
2009 (5,5 km – 895 účastníkov)
MUŽI: 1. Juraj Vitko (MŠK Kysucké Nové Mesto) 17:54,1 min. ŽENY: 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 19:55,6 min.
2010 (7,0 km – 2050 účastníkov)
MUŽI: 1. Juraj Vitko (MŠK Kysucké Nové Mesto) 21:36 min. ŽENY: 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky/Asics Slovakia)
25:17 min.
2011 (9,0 km – 2526 účastníkov)
MUŽI: 1. Thomas Lokomwa (Keňa) 27:32 min. ŽENY: 1. Joyce Kiplimová (Keňa) 30:35 min.
2012 (9,0 km – 3159 účastníkov)
MUŽI: 1. Richard Varga (J&T Sport team Bratislava) 27:33 min. ŽENY: 1. Lucia Janečková (AC Nové Zámky) 32:28 min.

2013 (9,0 km – 3555 účastníkov)
MUŽI: 1. Imrich Magyar (Loko Trans Šurany/AC Nové Zámky) 28:48 min. ŽENY: 1. Petra Fašungová (SportDiag team
Senec/VŠC Dukla B. Bystrica) 32:04 min.
2014 (10,0 km – 3831 účastníkov)
MUŽI: 1. Imrich Magyar (BMSC Bratislava) 32:39 min. ŽENY: 1. Petra Fašungová (VŠC Dukla B. Bystrica) 36:10 min.
2015 (10,0 km – 4262 účastníkov)
MUŽI: 1. Juraj Vitko (MKŠS Kys. N. Mesto) 31:15 min. ŽENY: 1. Zuzana Durcová (TJ Spartak Myjava) 36:02 min.
2016 (10,0 km – 4418 účastníkov)
MUŽI: 1. Jozef Urban (TJ Obal servis Košice) 30:22 min. ŽENY: 1. Jana Úradníková (TJ Družba Piešťany) 38:39 min.
2017 (10,0 km – 4500 účastníkov)
MUŽI: 1. Jozef Urban 31:47 min. ŽENY: 1. Nikola Čorbová 37:28 min
2018 (10 km – 5041 účastníkov (4512 dospelých + 529 účastníkov detského večerného behu)
MUŽI: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 30:18 min. ŽENY: 1. Veronika Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra) 36:15 min
2019 (10 km – 4900 účastníkov (4305 dospelých + 595 účastníkov detského večerného behu)
MUŽI: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 30:16 min. ŽENY: 1. Silvia Valová (AK ZVP Lučatin) 35:32 min
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