
 

 Ostatné športy 

Rekord v Horných Orešanoch: Bežalo tristo vytrvalcov! 
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Poprední slovenskí vytrvalci Ján Križák a Erika Farkašová sa stali 29. júna absolútnymi 

víťazmi 33. ročníka medzinárodného behu cez Hornoorešanské vŕšky. 

 
Tristo bežcov, to už je riadna masa. Prví museli vyštartovať ako o život, aby ich ostatní neprevalcovali. Foto: Marta Országhová 

  
Výborne pripravené športovo-spoločenské podujatie v dedine na úpätí Malých Karpát vošlo do 

jeho kroniky novým účastníckym rekordom v hlavných pretekoch mužov, žien, juniorov 

a junioriek. Dovedna sa predstavilo 301-členné pole. 
  

A navyše, sprievodné súťaže na kratších tratiach malo v štartovej listine 92 mien, počnúc 

bežeckým drobizgom predškolského veku a končiac dorastom. 

  
Usporiadatelia z BK Viktoria a obecného úradu privítali medzi hosťami aj Cecíliu Hečkovú, vdovu 

po spoluzakladateľovi tohto populárneho atletického dňa. 

  
Vedno s manželom Františkom Hečkom vychovali dcéry Lýdiu, Janku, Evku a Zuzku. Pani Cecília 

mala radosť v sobotu i z úspešného behu 20-ročnej vnučky Lucie Tučániovej (1:02:27 h). 

  

V pretekárskom poli nechýbali ani zástupcovia iných športových odvetví. Napríklad známe futbalové tváre. 
  

Svojho času reprezentant Slovenska do 21 rokov Marek Boskovič, ktorý si zahral najvyššiu ligovú 

súťaž v dresoch Spartaka Trnava, bratislavských klubov Slovan a Petržalka či v zostave Pievidze, 
absolvoval Vŕšky 2013 za 52:34 min. 

  

Bývalý prvoligový rozhodca Tibor Santa (TT 13) pokoril kopcovitú lesnú trať za 54:41 min. 
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Víťaz behu Ján Križák prichádza do cieľa. Foto: Marta Országhová 

  

Absolútne poradie Hečkovho memoriálu 2013, muži (10 665 m): 
1. Ján Križák (AŠK Grafobal Skalica) 35:42 min 

2. Konštantín Kocián (Beháme.sk) 37:09 

3. Michal Luhový (AŠK Grafobal Skalica) 37:25 
4. Ján Moravec (Spartak Myjava) 38:07 - zároveň víťaz kategórie štyridsiatnikov. 

  

Ženy (10 665 m): 
1. Erika Farkašová (AŠK Grafobal Skalica) 44 :44 min 

2. Jitka Hudáková (VTJ Trenčín) 45:27 - najrýchlejšia z bežkýň od 35 do 49 

rokov 

3. Anna Balošáková (ŠKP Čadca) 46:18 - prvá nad 50 rokov. 
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