
A KOB-VOB szparis sikerei

Ez a bajnoki hétvége is nagyon jól sikerült szakosztályunk versenyzőinek. Tartjuk tavalyi lendüle-
tünket a bajnokságok terén.

A  Középtávú OB nagyon jól sikerült. 3 bajnokságot nyertünk (N20 Kinde Vanda, N18 Weiler  
Virág, F16 Egei Patrik), emellett F21-ben Liszka Krisztián, F16-ban Zacher Marci, N14-ben Hajnal 
Dorka ezüstöt, F16-ban Kálmán Erik, N14-ben Zacher Enikő bronzot nyert, így a három bajnokság 
mellé további 5 érmet gyűjtöttünk. Nem volt még ilyen sikeres egyéni OB-nk, amióta ezek a bajno-
ki kategóriák. 
Fantasztikus volt az F16-osok szereplése, ahol a 3 dobogós hely mellé még egy (holtversenyes) 5. 
helyet (Ormay Misi) is begyűjtöttek. F21-ben Áronnak a dobogó most nem sikerült, de 5. helyével 
bizonyította, hogy ott van a legjobbak között. Lengyel Ádám ismét nagyszerűen teljesített, most egy 
4. hely jött össze neki. 
A majdnem pontszerzők közül Bujdosó Zoli „csak” 8. lett F14-ben 12-esként, ez csak a selejtező-
csoportja megnyerésének fényében nem siker, önmagában 12-esként nagyon jó eredmény.  Szép 
volt Barta Luca 7. helye N14-ben, most ő volt a 6 nagyszerű lány közül a harmadik legjobb. Peregi 
Dani 8. helye F18-ban a fokozatos javulását mutatja.
A bajnoki pontversenyben messze mi értük el a legjobb eredményt  (SPA 56, PVS 40, SZV 39 
pont).
A szenioroknál  Veresné Gyalog Zsuzsi  első egyéni  bajnokságát szerezte  N35-ben. Cser Kriszta 
húga mögött a 2. helyen végzett N70-ben. A volt BÖF-ös Gárdonyi Zoli F75-ben lett 3. Az F45-ben 
esélyes Egei Tomi sajnos rossz térképet vett, így kiesett.

Az  Országos Váltóbajnokság is nagyszerű sikereket hozott. 3 aranyat nyertünk ezen a napon is 
(igaz, tavaly 4 sikerült…). A felnőtt fiúk (Viktor, Áron, Krisz) fölényesen megnyert bajnokságát (a 
tavalyi első hely megvédését) emelném ki leginkább (második csapatunk a 6. helyen végzett). Mo-
randini Viktornak teljesült régi vágya, felnőtt bajnokságot nyerni.
Emellett még 2 bajnokságban hozták a lányok, illetve a fiúk a „kötelezőt”, toronymagas esélyesként 
nagy fölénnyel nyertek N20-ban (Virág, Eszti, Vanda), illetve F16-ban (Marci, Misi, Patrik).
Más számokban is voltak bajnoki reményeink, de ezek sajnos nem váltak valóra, azért legtöbbjük-
ben éremmel vigasztalódhattunk. Nehéz a hasonló képességű, de még nem biztos fiatalok között a 
válogatás. N14-ben Barta Luca gyengébb eredménye nyomán, de Dorka jó futásával „csak” a 2. 
hely jutott az Enikő, Luca, Dorka csapatnak (itt a 2. csapat 4. lett). F14-ben az előző napi jó szerep-
lést nem tudta megismételni a 12-es Tálas Soma, de fantasztikus futással a szintén 12-es Bujdosó 
Zoli megszerezte a csapatnak a bronzérmet (Barta Gergő, Soma, Bujdosó Zoli). 
Váratlan siker volt a 18-as fiúk 3. helye (Peregi Dani, Nagy Bence, Lengyel Ádám). Egy buta hiba 
miatt (kötelező útvonal elején nem lyukasztott) esett ki a 3. helyre befutott Nagy Viki az N18-as 
váltóban. A felnőtt női csapatunk a 8. helyet, férfi junior csapatunk a 6. helyet szerezte meg.
A bajnoki pontversenyben éppen hogy nyertünk a Pécs előtt (SPA 73, PVS 71, SZV 60 pont).  

Mindkét bajnokságon látszott, hogy továbbra is sikerült szinte az összes utánpótlás és felnőtt ver-
senyszámban ott  lennünk az élvonalban.  A felnőtt  férfiaknál egyéniben már második éve szinte 
mindig ott van egy szparis (Krisz vagy Áron) a dobogón, és reméljük, a csapatgyőzelmek még so-
káig megmaradnak. Virág már sokadik egyéni bajnokságát nyerte, „örök” riválisa, a pécsi Szuromi 
Luca előtt. A 16-os fiúknál klubon belül változnak a helyezések, most Marci és Patrik között.
 A bajnoki pontversenyben 3 szám után 25 ponttal vezetünk a Pécs előtt (SPA 161, PVS 136, SZV 
127 pont).

És várjuk a most következő Ifi EB-n is a hazai (és azon belül a szparis) sikereket…
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