PREDSTAVUJEME TRAŤOVÚ REKORDÉRKU ILAVSKÉHO BEHU

Máriu S T A R O V S K Ú
Viacnásobná majsterka Slovenska a Československa, československá rekordérka, vytrvalkyňa par
excellence, víťazka viacerých prestížnych maratónov, dlhoročná členka Sparty Praha, ZVL Žilina a Dukly
Banská Bystrica ...
Podľa dlhodobých historických tabuliek držiteľka československého rekordu starších žiačok v behu na
600 m (1:39,60/1973 pod dievčenským menom HAŠČÍKOVÁ), držiteľka tretieho najlepšieho slovenského a
štvrtého najlepšieho československého času v behu na 10 000 m (33:13,21/Ostrava/1990), držiteľka najlepšieho
slovenského a druhého najlepšieho československého času v polmaratóne (1:12:08/Berlín/1992), držiteľka
druhého najlepšieho slovenského a štvrtého najlepšieho československého času v maratóne
(2:34:07/Barcelona/1992), do 12.7.2008 držiteľka slovenského rekordu v hodinovke (17 089 m /1990) ...
Táto skvelá, 48 kg vážiaca a 160 cm vysoká atlétka, narodená 2. marca 1959 v Žiline, matka syna Petra
(11.11.1985) a dcéry Lucie (19.7.1983) v súčasnosti žije a pracuje ako profesionálna masérka v Žiline. Behá už
iba rekreačne, pretekov sa nezúčastňuje, veľký zmysel a potešenie však našla v kynológii. Úspechy atletické
nahradila úspechmi chovateľskými a tie zasvätila predovšetkým nádherným psím plemenám LEONBERGER a
BICHON FRISÉ, s ktorými sa zúčastňuje početných renomovaných výstav doma i v zahraničí ...
Zo svojich štartov si najviac cení:
- Maratón - SANTA LUCIA (Barcelona), 1992, 2:34:07, 1. miesto
- Maratón - TIBERIAS (Izrael), 1992, 2:34:17, 1. miesto, dnes ešte stále držiteľka traťového rekordu
- 25 km – PARÍŽ , 1992, 1:27:17, 1. miesto
- 10 míľ – NEW YORK, 1992 54:52, 2. miesto
- 20 km – BRUSEL, 1992, 1:07:50, 1.miesto
- Polmaratón – BERLÍN, 1992, 1:12,08, 1. miesto
- 18. Majstrovstvá sveta v krose – AIX-LES-BAINS, 1990, 20:38, vytrvalkyne, 64. miesto
- M-ČSSR v maratóne - MMM KOŠICE, 1991, 2:46:0, 1. miesto a titul majsterka Československa
- M-ČSSR v behu na 10 000 m, 1988, dráha, 33:22,19, 1. miesto a titul majsterka Československa
- M-ČSSR v krose, 1991, 1. miesto - celkom 4-násobná majsterka Československa v krose
- M-ČSSR v cestnom behu na 10 km – PRAHA-BĚCHOVICE, 1988, 1989 – 2-násobná víťazka a 2násobná majsterka ČSSR, držiteľka 6. a10. najlepšieho času v histórií tohto najstaršieho cestného behu
v Európe ...

Mária STAROVSKÁ: „Vsadila som na štvornohých
priateľov, sú verní, inteligentní, nádherní
a neuveriteľne vďační ...“
– tch –

