
9. ročník Račianskeho polmaratónu a Račianskej desiatky sa nám predsalen podarilo zorganizovať.  

 

Všetci vieme, aký je ťažký boj s Covidom. Momentálna zlá situácia sa dotkla aj problémov pri 

organizovaní športových podujatí. Napriek všetkému sa Mestskej časti Bratislava-Rača predsa len 

podarilo zorganizovať 9. ročník, najvýznamnejšieho bežeckého podujatia v Rači v náhradnom termíne 

29. augusta. Pôvodný termín behu bol stanovený na 8. mája. 

A tak sa od rána amfiteáter zaplnil najskôr organizačným tímom, aby pripravil priestory štartu 

a prezentácie, všetko dezinfikoval, aby sa bežci mohli cítiť opäť dobre a hlavne bezpečne.  

Po náročných prípravách sa amfiteáter začal plniť bežcami všetkých vekových kategórií. Pred 

desiatou hodinou už bolo pripravené na štart polmaratónu a po vyspovedaní tohtoročného 

motivátora, významného račianskeho športovca Mariána Tomčáka moderátorom Andrejom 

Bartálošom  a príhovoroch pána starostu Michala Drotována a prednostu MÚ Bratislava-Rača  Petra 

Semanca, mohol konečne  poslanec MZ Bratislava-Rača  Juraj Madzin vyslať  štartovým výstrelom na 

náročnú trať najskôr polmaratóncov a o 15 minút aj desiatkárov.  

Trať, s ktorou sa museli bežci popasovať bola síce menej náročná ako minulý rok, ale napriek tomu 

dala všetkým poriadne zabrať. Ale aj o tom je naše podujatie. Veď krásna medaila, či hodnotné 

balíčky, ktoré čakali na bežcov v cieli za to stáli. V behu na desať kilometrov sa tradične predstavil aj 

pán starosta Michal Drotován, ktorý opäť dokázal, že Rača športové akcie nielen organizuje, ale aj 

aktívne podporuje. 

V štartovom poli bola predsa len nižšia účasť, ale nálada bola opäť výborná. Po vybehnutí 

dospeláckych kategórii prišiel konečne rad na našich najmenších. Zhruba 80 detí od 2 do 14 rokov sa 

za burcovania moderátora Andreja, či potlesku rodičov pustilo do zdolávania svojej trate, určenej 

podľa veku. Naozaj je neopísateľný pocit vidieť potom šťastné očí detí s medailou na krku a svojím 

baličkom za odmenu, ako sa chvália rodičom. A práve preto je táto akcia pre nás veľmi významná.  

Obrovská vďaka patrí všetkým partnerom tohto podujatia, bez ktorých by sa nám nepodarilo 

odmeniť každého účastníka štartovacím balíčkom, ktorý aj tento rok ale svoju hodnotu a pre 

najlepších aj cenami okrem víťazných pohárov. Celkových víťazov  Tarasa Ivanutu, či Dianu 

Ambrusovú určite potešilo auto na víkend s plnou nádržou od spoločnosti Autopolis. Naozaj 

ďakujeme.  

Ale poďakovanie si zaslúžia všetci zúčastnení za super náladu a organizačný tím za zvládnutie preteku 

aj napriek náročnej situácii. Takže víťazmi sú vlastne všetci. Celkové výsledky nájdete na 

https://sportsoft.cz/sk/zavod/overview/5232. 

Už sa tešíme na jubilejný desiaty ročník. 

 

 

Emka, prosím z plagátu vystrihni tie logá pod tým a napíš ďakujeme. 

 

 

 

https://sportsoft.cz/sk/zavod/overview/5232

