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Trenčín, 4. september 2017 
Obec Pruské počas uplynulého víkendu hostila športovcov z 22 krajín sveta 
 
Dejiskom 17. Majstrovstiev sveta veteránov v behu do vrchu Vršatec 2017 sa stala obec Pruské. 
Delegácie z 22 krajín obsadili ubytovacie kapacity v širokom okolí a dostali možnosť spoznať  prírodné 
krásy Trenčianskeho kraja.  
 
Svetová elita bežcov v kategórii Masters zavítala v dňoch 1. a 2. septembra 2017 do obce Pruské, aby 
si zmerala sily na 17. Majstrovstvách sveta veteránov v behu do vrchu a pokorila vrch Vršatec. „Pre 
obec Pruské je veľká česť privítať hostí takmer z celého sveta. Som veľmi vďačný, že organizačný 
výbor si vybral práve našu obec. Toto podujatie určite prispeje nielen k popularizácii behu, ale aj našej 
malej krajiny,” povedal starosta obce Pruské Viliam Cíbik, ktorý neskrýval nadšenie zo zahraničnej 
návštevy. 
 
Organizačný tím pod vedením Jána Bakytu, pracoval na príprave majstrovstiev takmer rok a využil 
cenné skúsenosti z roku 2000, kedy bol organizátorom podobného podujatia. Dôležitou súčasťou bola 
aj príprava trate. „Trať s dĺžkou 9 kilometrov a prevýšením 500 metrov vedie z obce Pruské na Vršatec, 
do bývalého rekreačného strediska. Najťažší úsek trate je v krásnom prostredí pod Bielymi Karpatmi a 
vedie pomedzi Vršatské bradlá,” vysvetlil prezident organizačného výboru MS Ján Bakyta. 
 
Do aktuálneho ročníka majstrovstiev sa prihlásilo 608 bežcov, zastúpenie v ňom malo 22 krajín sveta. 
Počas slávnostného otvorenia majstrovstiev ich prišli pozdraviť nielen organizátori a vedenie obce, ale 
aj predstavitelia svetových organizácií a vzácni hostia, bez podpory ktorých by sa podujatie nemohlo 
konať. „Je pre mňa veľkou cťou, že Trenčiansky samosprávny kraj mohol byť jedným zo sponzorov, 
ktorí pomohli pri organizácii tohto významného podujatia. Vďaka nemu máme možnosť vidieť najlepších 
svetových atlétov v behu v kategórii Masters,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.  
 
Výber lokality, ktorá je jednou z najkrajších v Trenčianskom kraji a ponúka neobyčajné výhľady, ocenil 
aj prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok. „Pre slovenskú atletiku a slovenský šport vo 
všeobecnosti je to veľmi významné podujatie. Som rád, že Majstrovstvá v behu veteránov do vrchu sa 
konajú na Slovensku a špeciálne v tomto regióne,” doplnil. 
 
Na viac ako devätkilometrovej trati zaznamenali úspech aj Slováci. Na stupne víťazov sa vo svojich 
kategóriách dostali Viliam Novák a Ivan Pavlík. Ženským kategóriám suverénne kraľovali Silvia 
Schweiger, Katarína Paulínyová, Barbara Chrenková, Iveta Hulvátová, Stanislava Šiatinská a Mária 
Marcibálová.  
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