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A Szpari fanasztikus bajnoki hétvégéje 
(ROB–PCSB, 2014. 09. 13–14., Paks) 

 
Jó volt ezen a hétvégén szparisnak lenni… 
Történelminek mondható sikereket értünk el ezen a hétvégén a két OB-n, Pakson. Amit Zoli 
mondott a szombat esti megbeszélésen: Kell egy jó csapat, és az egyéni eredmények is jönni 
fognak… 
Mi is történt, dióhéjban: 
 
Szombaton, a Rövidtávú Bajnokságon hat bajnoki címet sikerült begyűjtenünk. A Szpari 
történetében eddig 4 bajnokság volt a legtöbb, amit nyerni tudtunk egy OB-n (a 2013-as 
PCSB-n és OVB-n). Szinte minden bejött nekünk (mint a németeknek a braziok ellen), amit 
az is mutat, hogy a 6 arany mellett csak 1-1 ezüst- és bronzérem sikerült. 
Felnőtt férfi egyéni bajnokságot nyert Bakó Áron. A Szpari a férfiaknál 1970-ben nyert 
korábban utoljára (Bozán György – Boxi – normáltávon). (Jómagam 1976-ban, de még Postás 
színekben voltan éjszakain első.) Nőiben 2000-ben Lux Andi éjszakain, előtte Kármán Kati 
1982-ben normáltávon nyert utoljára. (Igaz, akkoriban csak 2 egyéni OB volt, nappali és 
éjszakai.) Áron mögött Liszka Krisztián 3. lett, még 3-an kerültek legjobb 8-ba, és még 
négyen, vagyis mind a 9 szparis az A döntőben futott. 
Weiler Virág és Kinde Vanda már idei harmadik bajnokságukat nyerték, komoly ellenfelekkel 
szemben. Váratlan siker volt Peregi Dani részéről Dalos Máté legyőzése. A serdülők 
vetélkedésében most Kálmán Erik tudott nyerni, Zacher Marci előtt. És Hajnal Dorka is 
holtversenyben nyert nagy ellenfelével, Gárdonyi Csillával együtt. 
 
A vasárnapi Pontbegyűjtő Bajnokságon már nem jött be ennyire minden, de ekkor is több volt 
a siker, mint a … kudarc nem is volt, hanem néhány, a vártnál picit gyengébb eredmény. 
Három aranyat nyertünk. A felnőtt fiúk (Bakó, Liszka, Morandini) szinte kötelezően hozták a 
fölényes győzelmet. Emellett a 6. és 7. helyen végzett a 2. és a 3. csapat. 16-ban kettős 
győzelem mutatta a szparis fölényt (Kálmán Erik, Egei Patrik, Zacher Marci nyertek, Ormay 
Misi, Weiler Vince és Hortobágyi Ákos másodikok lettek). N20-ban szintén hoztuk a 
„kötelező” győzelmet (Virág és Vanda mellett most Egei Petra szerepelt), talán egy kicsit 
halványabb teljesítménnyel, a 18-asokhoz képest. 
18-ban Peregi Dani szombati lendülete ezüstéremhez segítette a csapatot (Lengyel Ádámmal 
és Nagy Bencével). Az F14-es kisfiúk (Bujdosó Zoli – 12, Barta Gergő – 14 és Rumi Zoárd – 
13 évesen) remekeltek, a váltó meglepetés bronz után most fölényesen hozták a 2. helyet, 
megszorítva a szegedieket. A még kisebbek (Tálas Soma – 12, Buzás Beni – 13 és Klement 
Kelén – 11 évvel) is a fantasztikus 4. helyen zártak. Végül N14-ben nem sikerült annyira, itt a 
2. csapat (Zacher Noémi, Bartók Panni és Barta Luca) lett 3., 2 másodperccel verve első 
csapatunkat (Hajnal Dorka, Kálmán Imola, Zacher Enikő). Még a 18-as lányok és a 20-as fiúk 
negyedik helyét említhetjük, vagyis mind a 13 csapat pontszerző lett! 
Végül említsük meg a szeniorokat is. Szombaton Cser Kriszta 70-ben ezüstöt, Szuromi Márti 
65-ben bronzot szerzett. Pontszerző volt Egei Tomi (45-ben 5.,) és Csipike (60-ban 6.). 
A pontbegyűjtőn sikerült csapatérmet szerezni, az Egei Tomi, Kemenczky Jenő, Koltai Zoltán 
csapat 145-ben 3. lett. 6. helyen zárt a 185-ös (Bugár, Juhász, Gyalog) és a női 145-ös 
(Krasznai Orsi, Oszkó Ildi, Szuromi Márti) csapat. Így itt is a 4 csapatból 3 lett pontszerző. 
 
A bajnoki pontversenyben is látható ez a hatalmas siker. A ROB-on 72 pontunk mellett a 
Szegednek 38, a Pécsnek 28 pont sikerült. A PCSB-n 91 pontunkkal szemben a Szegednek 
62, a Pécsnek 49 pontja lett. Így 2 nap alatt a Szegeddel szemben 63, a Péccsel szemben 85 
ponttal nőtt a különbség. 5 bajnokság után 97 ponttal vagyunk a Szeged, 111 ponttal a Pécs 
előtt (324-227-213 pont). Erre mondják, hogy ne kiabáljuk el, de ezt már nehéz elveszíteni. 
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Hat egyéni és három csapatbajnokunk, valamint további 2+4 érem szerzőinek dobogós képei 
megtekinthetők a Büszkeségeink falon, klubhelyiségünk folyosójának falán. Alább a ROB-
befutón készült képen láthatók az utolsó erőfeszítések és a nagyszerű kanyartechnikák…. 
 

 
 Panni Vince  Bence 

 
 Gergő Bálint Bulcsú 
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 Ádám Imola Zoli 

 
 Enikő Gábor   Dávid 
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 Ábel Eszti Dani 

 
 Dorka Virág Vanda 


