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V sobotu 11.4. 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo historicky 1. kolo oficiálneho
Slovenského pohára v Behu do schodov. Podujatie malo niekoľko prívlastkov „historicky prvý“.

Prvý krát v budove EBC bežali športovci /v minulosti len profesionálni hasiči/.

Slovenská asociácia v Behu do schodov vytvorila pre tento rok kalendár Slovenského pohára a
práve Banská Bystrica ako nováčik odštartovala prvé podujatie sezóny 2015.

Active Planet Outdoor centrum v Banske Bystrici so sídlom na ul. ČSA 23 sa po organizácii
tradičných behov do vrchu a charitatívneho podujatia Mikulášsky beh zhostilo svojej úlohy na

1/6

Europa Business Center Towerrunning - 1.kolo SP v Behu do schodov
Napísal Miroslav Leitner
Nedeľa, 12 Apríl 2015 16:11

jednotku.

Hlavným partnerom a podporovateľom podujatia bola firma Colliers - prevádzkovateľ budovy
EBC, kde pretekári absolvovali trať. Organizátori tu našli maximálnu podporu a aktívny prístup.

Tradične vynikajúce zázemie poskytla ESC a to upomienkovým predmetom pre pretekárov,
priestormi pre registráciu, štart a vyhodnotenie podujatia a vystúpenie folklórneho súboru
Matičiarik.

Podujatie podporila aj firma Fresh zdravými ovocnými a zeleninovými nápojmi pre účastníkov.

Súčaťou podujatia bola aj prezentácia a verejná zbierka Svetielka nádeje – centra pomoci
detskej onkológii, ktoré pôsobí pri Oddelení detskej onkologie v DFN v Banskej Bystrici.
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Svetielko nádeje malo aj horúce želiezka v ohni pretekárov - Peťa Daubnera, víťaza v kategórii
seniorov a najskúsenejšieho pretekára na trati a Mišky Kudeľovej, slovenskej hokejovej
rozhodkyne, ktorá sa zúčastnila ZOH v Soči. Výnimočný bol aj výkon 8 ročného Adamka Mella
s casom 4:33.

Video z akcie od Daši Mellovej si môžete pozrieť TU

A predovšetkým vlastné podujatie s troškou očakávania reakcie športovej a amatérskej
verejnosti skončilo úspešne. Na trať sa rozhodlo v individuálnych štartoch vybehnúť takmer 80
pretekárov, vrátane 10 tzv “eliťákov“.

Okrem najmladšieho 8.r a najstaršieho 60r. pretekára sa popasovalo s takmer 200 m nábehom
a 22 poschodiami s prevýšenim 80 metrov spektrum pretekárov a amatérov zo Slovenska, ale
aj z Českej republiky. Slovenská a česká elita, ktorá sa vrátila z Katarskej Dohy, dejiska
Majstrovstiev sveta, bola rozcvičená primerane, a tak muži z prvej svetovej dvadsiatky – Tomáš
Čelko (s časom 2:15)
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/ v súčastnoti 2.miesto v rebríčku Svetového pohára/ a
Štefan Štefina (2:13)
, ako aj
Jana Zatlukalova (2:58)
urobili v Banskej Bystrici traťové rekordy.

Absolútnym víťazom sa stal Štefan Štefina s časom 2:13.

Všetci sa zhodli, že na tejto trati predsa len ešte budu možné výrazne zlepšenia. Vieme ale , že
víťazom bol každý pretekár, ktorý prekonal svoj rešpekt z tejto Bystrickej dominanty a možno aj
trošku nezvyk behať „indoor“, za čo im od organizátorov ako aj divákov patrí nesmierny obdiv.

Príjemné popoludnie strávené v Banskej Bystrici prinieslo opäť potvrdenie, že v
banskobystričania sú športovci telom aj dušou. A nielen hokej a futbal, ale aj ďalšie športy sú na
rozmachu a zaslúžia si viac pozornosť verejnosti, médii ale aj samosprávy.

.
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Text článku - Katarína Belicová

.
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Na pretekoch v Behu do schodov aj Svetielko nádeje

Svetielko nádeje, o. z. sa v sobotu, 11. apríla 2015 zapojilo do skvelej športovej akcie, ktorým
bolo 1. kolo seriálu oficiálneho Slovenského pohára v Behu do schodov. Na trať v
individuálnych štartoch vybehlo takmer 80 pretekárov, vrátane 10 tzv. “eliťákov“. Všetci sa
výborne popasovali s takmer 200 m nábehom a 22 poschodiami s prevýšením 80 metrov.
Hlavný organizátor - Active Planet Outdoor centrum v Banskej Bystrici so svojím skvelým
realizačným tímom dal nášmu OZ príležitosť prezentovať sa na tomto ojedinelom športovom
podujatí. Účastníci mali tak možnosť športovať a zároveň podporiť spoločensky prospešnú
činnosť nášho OZ Svetielko nádeje, ktorého primárnym cieľom je starostlivosť o onkologicky
choré deti, ako aj o deti s iným život limitujúcim ochorením.

Preteky boli určené nie len pre profesionálnych športovcov, ale aj pre úplných začiatočníkov, či
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rodiny s deťmi. Za Svetielko nádeje bežali do schodov traja jednotlivci – Michaela Kúdeľová z
Tlmáč, medzinárodná hokejová rozhodkyňa, ktorá pískala ženský hokej aj na ZOH v Soči.
Medzi ženami skončila štvrtá a po pretekoch nám povedala: „Spontánne akcie nemajú chybu.
No ak sa jedná o Svetielko nádeje, radosť čokoľvek preň spraviť, je mnohonásobná. Beh do
schodov som absolvovala vôbec prvýkrát. Nebolo to jednoduché, no čo je to v porovnaní s tým,
čo prežívajú rodiny a deti s onkologickým ochorením. Bolo to to najmenej, čo som mohla spraviť
a zároveň ľuďom pripomenúť už trinásty rok fungujúce občianske združenie Svetielko nádeje.
Verím, že toto nebola naša posledná spolupráca.“

Potešil nás aj Banskobystričan Peter Daubner, ktorý v kategórii Seniori skončil na 1. mieste.
Beh do schodov absolvovala aj jeho dcéra Petra. Svoje zastúpenie sme mali aj v kategórii
rodiny s deťmi. Brveníkovci na štarte prezradili, že prišli na toto športové podujatie práve kvôli
Svetielku nádeje, ktoré chceli takto podporiť.

OZ Svetielko nádeje ďakuje organizátorom za možnosť zúčastniť sa tejto akcie. Ďakujeme
bežcom, ktorí vo farbách Svetielka nádeje podporili naše občianske združenie priamo na trati,
ale aj všetkým tým, ktorí nám fandia a podporili našu činnosť počas tohto nezabudnuteľného
športového podujatia.
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Výsledky podujatia si nájdete v prílohe
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