JUBILEJNÝ 30. ROČNÍK ZSB
Tridsať rokov, vek jednej generácie a vek Zoborského silvestrovského behu.
Je to veľa, je to málo? Všetko závisí od uhla pohľadu a hodnôt, ktoré udalosti
prisudzujeme...
Bežci, ktorí sa zúčastnili prvého ročníka ZSB v roku 1988 ako mladíci, sú dnes
zrelí muži, iní sa zaradili do seniorských kategórií pre vyšší vek, kde si merajú sily
so svojimi rovesníkmi, ďalší už bežecké tretry zavesili na klinec a ZSB zostali verní len
ako fanúšikovia alebo ponúkli svoje bežecké skúsenosti a topánky mladším
nasledovníkom. Nech je to akokoľvek, 30 rokov ZSB sa nezmazateľne zapísalodo
histórie bežeckých podujatí nielen v Nitre a okolí, ale aj na Slovensku. Každý ročník
sa zapísal do kroniky behov akojedinečný a neopakovateľný počtom účastníkov,
prírodnými
podmienkami,
počasím,
kvalitou
bežeckých
výkonov,
atmosférouaj celkovou organizáciou pretekov.
Aký bol 30. ročník? Určite unikátny, neobyčajný a predovšetkým náročný.
Trasa pretekov sa pripravuje v predchádzajúci deň. Kto bol na Zobore
30. decembra 2017 a potom tam prišiel aj v posledný deň roka, vedel, ako rýchlo
sa zmenili podmienky pretekov: čaro zimy sa stratilo ako šibnutím čarodejníckej
paličky a náhle oteplenie vytvorilo veľmi ťažké podmienky pre bežcov –
silvestrovské ráno pretekárov vítal dážď, na trase zmes blata, kašovitého snehu
a ľadu. Za takýchto okolností boli organizátori „v pokušení“ jubilejný ročník zrušiť,
len odhodlanosť mladých pretekárov dobehnúť na Pyramídu za každú cenu, ich
obmäkčila a beh sa mohol uskutočniť.
Teplá vlna roztopila nielen zoborský sneh, ale aj dravé individuálne súperenie
bežcov, ktorí bojovnosť jednotlivcov vymenili za priateľskosť a na trase si pomáhali,
viac spolupracovali a do cieľa na Pyramíde prichádzali oveľa častejšie
v skupinkách ako jednotlivo. Ťažké podmienky a mimoriadna náročnosť pretekov
sa odrážali v tvárach všetkých pretekárov, ale najviac boli viditeľné v ženských
črtách, pretože bežkyne rovnako ako bežci museli zdolať všetky úskalia, ktoré
preverili nielen fyzickú pripravenosť, ale predovšetkým osobnosť a duševnú
odolnosť všetkých pretekárov. 30. ročník ZSB bol veľkou skúškou priateľstva,
spolupráce a vytrvalosti a takto sa zapíše do histórie.
Novinkou jubilejného ročníka sa stalo odovzdávanie medailí – plakiet v cieli
na Pyramíde. Plaketa vytvorená pre 30. ročník ZSB predstavuje bronzové jazykové
nákončie opaska z veľkomoravského obdobia, ktoré bolo vytvorené technikou
zvanou vruborez.
Je potrebné dodať, že k úspešnému priebehu 30. ročníka ZSB prispeli všetci
spoluorganizátori: Mesto Nitra, CKVB – Městská knihovna Blatná, ŠN sv. Svorada
Zobor, n. o., Športové gymnázium Nitra, AC TJ Stavbár Nitra a Čakanka, n. o.
Aký bol unikátny, neobyčajný a hlavne náročný jubilejný ročník v číslach?
 30. ročníka ZSB sa zúčastnilo celkom 245 pretekárov, ale náročný beh
absolvovalo úspešne 241 pretekárov a z toho 44 žien.
 Najstarším účastníkom pretekov bol Alojz Podolák vo veku 81 rokov.
 Najrýchlejším bežcom tohto ročníka sa stal Peter Ursíny (juniori) s časom 19:39.
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 Titulom najúspešnejšia bežkyňa sa môže pochváliť Mária Rodáková (ženy nad
50) s časom 28:37.
 ZSB sa zúčastnili aj bežci zo zahraničia: Nór Andrew Burr (muži nad 50) a Nemci:
Ulrich Hänel (muži nad 40) a Stephan Hardt (muži nad 35).
 Pretekárov v ťažkých podmienkach podporovali turisti, ktorí sa nezľakli
nepriazne počasia, a na Pyramíde si mohli dať označiť svoje kartičky turistu
pečiatkou 137 priaznivci turistiky a Zoborského silvestrovského behu.

Na záver víťazi jednotlivých kategórii 30. ročníka ZSB:


ženy – dorastenky/ Michaela Ferusová/

čas 44:31



ženy – juniorky/

Tatiana Benďáková/

čas 45:32



ženy do 35 rokov/

Petra Krošláková/

čas 29:26



ženy nad 35 rokov/ Katarína Kopecká/

čas 32:10



ženy nad 40 rokov/ Dana Sýkorová/

čas 31:27



ženy nad 45 rokov/ Ivona Kollárová/

čas 30:31



ženy nad 50 rokov/ Mária Rodáková/

čas 28:37



ženy nad 55 rokov/ Iveta Bilická/

čas 31:18



ženy nad 60 rokov/ Margita Rusnáková/

čas 39:13



muži – dorastenci/

Roman Šajter/

čas 21:31



muži – juniori/

Peter Ursíny/

čas 19:39



muži do 35 rokov/

Šimon Ţáčik/

čas 20:10



muži nad 35 rokov/ Ivan Urcikán/

čas 20:49



muži nad 40 rokov/ Peter Gajdoš/

čas 22:17



muži nad 45 rokov/ Anton Ţáčik/

čas 22:05



muži nad 50 rokov/ Roman Petrikovič/

čas 23:37



muži nad 55 rokov/ Štefan Gibala/

čas 27:39



muži nad 60 rokov/ Ján Pobuda/

čas 23:20



muži nad 65 rokov/ Rudolf Petrikovič/

čas 30:46



muži nad 70 rokov/ Pavol Matuška/

čas 32:48



muži nad 80 rokov/ Alojz Podolák/

čas 01:01:02

/ víťazka behu ţien

/ celkový víťaz ZSB,
víťaz behu A

/ víťaz behu B

pozn.: beh A
PhDr. Janka Svítková
Ing. Dana Stančevová
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