TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 5. apríl 2019
V PREDVEČER ČSOB BRATISLAVA MARATHON ODOVZDALI VÝROČNÉ BEŽECKÉ CENY
Súčasťou bratislavského bežeckého víkendu v rámci 14. ročníka ČSOB Bratislava Marathon (6. a 7. 4.
2019) je aj v tomto roku odovzdávanie výročných bežeckých cien Running Gala, ktoré zorganizovala
agentúra Be Cool, s. r. o., v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom.
PREHĽAD LAUREÁTOV RUNNING GALA 2018
NAJLEPŠÍ
VYTRVALEC
Tibor Sahajda (BMSC Bratislava)
V roku 2018 získal päť titulov majstra SR (na 10 000 m na ovále, na 10 km na ceste,
v polmaratóne, v maratóne, v krose vytrvalcov).
Štartoval na troch medzinárodných šampionátoch (MS v polmaratóne vo Valencii, ME
v atletike v Berlíne/maratón, ME v krose v Tilburgu). Je líder slovenských tabuliek 2018
na 5000 m, 10 000 m, 10 km na ceste, v polmaratóne a v maratóne.
Na MMM 2018 v Košiciach sa časom 2:15:59 h kvalifikoval na MS 2019 v Dauhe a dostal sa
na 6. miesto slovenských historických tabuliek v maratóne.
NAJLEPŠIA
VYTRVALKYŇA
Veronika Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra)
V roku 2018 získala štyri tituly majsterky SR (na 5000 m na dráhe, na 10 km na ceste,
v polmaratóne, v krose vytrvalkýň)
Na ME v krose v Tilburgu skončila na 47. mieste v súťaži žien do 23 rokov, čo bolo šieste najlepšie
slovenské individuálne umiestenie v histórii krosových ME, lepší boli len muži Marcel Matanin (1999 –
42.), Róbert Štefko (2002 – 29.), Katarína Berešová v súťaži žien (2010 – 35.) a dvojica žien do 23 rokov
Lucia Janečková (2016 – 39.) a Soňa Vnenčáková (2016 – 40.).
Je líderka slovenských tabuliek 2018 na 10 km na ceste a v polmaratóne.
NAJLEPŠÍ MEDZINÁRODNÝ VÝSLEDOK ROKA
Silvia Schwaiger (Jogging club Dubnica nad Váhom)
V konkurencii 77 bežkýň obsadila na MS v behu do vrchu v mestečku Canillo v Andorre výborné 8.
miesto, z Európaniek bola štvrtá najlepšia.
PROGRES ROKA
Silvia Valová (Zdravie v pohybe Lučatín)
V slovenských tabuľkách roku 2018 je druhá na 10 km na ceste: 36:49 (v roku 2017 39:47 min,
zlepšenie o 2:58 min!), štvrtá v polmaratóne 1:21:47 (v roku 2017 1:33:04 h, zlepšenie o 11:17 min!).
Umiestenia na majstrovstvách SR v roku 2018: 5000 m na ovále: bronz, 10 km na ceste: striebro, krosvytrvalkyne: bronz, ďalšie podujatia – MMM/polmaratón: 3. miesto, Majcichovská desiatka: 2. miesto.
TALENT ROKA
Elena Dušková (Inter SC Bratislava)

Skončila 13. na 1500 m na ME do 18 rokov v Györi, len o 12 stotiniek jej ušiel postup do finále,
účastníčka ME v krose v Tilburgu (69. v súťaži junioriek), výrazne zlepšenie na 1500 (4:31,25) a 3000 m
(10:01,24).
V slovenských tabuľkách žien, hoci je len dorastenka, je na ceste 1. na 5 km a 3. na 10 km, na ovále je
1. na 1500 m, 3. na 3000 m, 2. na 5000 m, 4. na 10 000 m.
BOJOVNÍK ROKA
Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) po sérii nedokončených veľkých súťaží (MS v polmaratóne,
ČSOB Bratislava Marathon, ME v Berlíne) nerezignoval a na MMM v Košiciach dosiahol výborný čas
2:15:59 h a kvalifikoval sa na MS 2019.
BOJOVNÍČKA ROKA
Kristína Néč-Lapinová (Zdravie v pohybe Lučatín)
Vyhrala v Bratislave svoj prvý maratón v kariére a prvýkrát dosiahla aj čas pod tri hodiny – 2:58:41 h.
BEŽEC ROKA – HORSKÉ BEHY (do 42 km)
Boris Kotman (TJ Dynamo Dolný Kubín)
Stal sa celkovým víťazom Karpatského pohára 2018 v horskom behu so ziskom 1137,85 bodu.
BEŽKYŇA ROKA – HORSKÉ BEHY (do 42 km)
Denisa Kušnierová (Trail Runners Trnava)
Stala sa celkovou víťazkou Karpatského pohára 2018 v horskom behu so ziskom 897,12 bodu.
NAJAKTÍVNEJŠÍ BEŽEC ROKA
Ladislav Maras (Maras Team Prešov)
V roku 2018 absolvoval až 158 bežeckých podujatí, z nich 100 na Slovensku.
NAJAKTÍVNEJŠIA BEŽKYŇA ROKA
Dana Jendrichovská (Maras Team Prešov)
V roku 2018 absolvovala 108 bežeckých podujatí, z nich 76 na Slovensku.
ORGANIZÁTOR - ROZHODCA - DOBROVOĽNÍK
Karol Petöcz (Bratislava), v minulosti popredný slovenský vytrvalec vo farbách Interu Bratislava, tréner
špičkových slovenských bežcov, založil AK Veterán Bratislava, trénuje mnohých bežcov, sám ešte aj vo
veku 78 rokov behá, členovia AK Veterán dlhodobo početne obsadzujú bežecké podujatia vrátane
šampionátov SR.
Pavol Uhlárik (Rajec), riaditeľ Rajeckého maratónu a propagátor behania.
Miroslav Helia (Bratislava), bývalý bežec, dlhoročný tréner (do konca roka viedol aj talentovanú Elenu
Duškovú), rozhodca, funkcionár na atletických i bežeckých podujatiach.
ŠPECIÁLNE OCENENIE OD ORGANIZÁTOROV MMM A ČSOB BRATISLAVA MARATHON
Ján Hazucha (Zvolen)
Víťaz piatich (Chicago, Boston, Berlín, New York, Tokio) zo šiestich hlavných maratónov sveta (World
Marathon Major) vo svojej vekovej kategórii (75-roční a starší), do zbierky mu chýba už len triumf
v Londýne.

KONTAKTY PRE MÉDIÁ
Gabriel Bogdányi, vedúci tlačových služieb podujatí organizovaných spoločnosťou BE COOL, s. r. o.
Tel.: +421-905-412 345, e-mail: gabriel@sita.sk

