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Trenčín, 20. jún 2016 
V Lysej pod Makytou sa uskutočnil 23. ročník Behu okolo Lysej 
 
Sobotňajšie dopoludnie patrilo všetkým nadšencom športu a zdravia. Tí sa stretli v krásnom 
prostredí doliny Biela voda, kde si mohli otestovať svoje bežecké schopnosti. 
 
Tradičná bežecká súťaž Beh okolo Lysej sa konala v obci Lysá pod Makytou už dvadsiaty tretí 
raz. Súťaž bola rozdelená do troch hlavných kategórií. Na trati od 100 – 1000 m sa predstavili 
žiaci, na trati dlhej 3000 m ženy a juniori, a muži súťažili na trati dlhej 6000 m. Súťažiaci 
v jednotlivých kategóriách boli rozdelení podľa veku. Celkovo sa súťažilo v 22 kategóriách. 
Jedna z kategórii bola samostatne venovaná ženám Lysej pod Makytou. 
 
Záverečného ceremoniálu, kde sa odovzdávali ceny pre víťazov sa zúčastnil predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. „V súčasnosti je pravdepodobne 
fenoménom na Slovensku cyklistika, ale keď sa tak pozerám tu na Lysej, v obciach a mestách 
alebo v Bratislave, vidím veľa ľudí behávať. Myslím si, že beh je výborný šport na súťaženie ale 
aj na rekreáciu,“ dodal po súťaži. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj poskytol Bežeckému klubu Lysá pod Makytou z dotačného 
systému TSK finančnú dotáciu na organizovanie 23. ročníka Behu okolo Lysej. „My už niekoľko 
rokov podporujeme toto podujatie, aj pred tým než som sa stal županom, sme sa snažili 
finančne podporovať túto súťaž a samozrejme v tom pokračujeme ako Trenčiansky 
samosprávny kraj,“ spomenul predseda TSK Jaroslav Baška. 
 
Na trati z asfaltu súťažilo celkovo 188 pretekárov z ktorých 119 bolo detí. Veľký počet 
zúčastnených detí je prísľubom do budúcna. Najmladšou účastníčkou podujatia bola Romana 
Balážová (r. n. 2015) z Oddielu Balaz – Extreme team Orava a najstarším účastníkom sa stal 
Dezider Ferenczy (r. n. 1935) z Oddielu Tatran Turany. Výsledky 23. ročníka Behu okolo Lysej 
nájdete v priloženom pdf súbore.  

 
„Neostáva mi nič iného len vás všetkých pozvať na budúci 24. ročník Behu okolo Lysej,“ 
uzavrel tohtoročné podujatie starosta obce Lysej pod Makytou Michal Ondrička. 
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