
Kővári Endrének (Amigonak), a Dobogók ői Hegyifutó els ő 
megszervez őjének Cser Borbálához irt levelében a 

következ őket tudtuk meg a verseny múltjáról…  
 
Szevasz Bircsikém!     2016-11-15 
 
Örülten nagyon, hogy hírt kaptam Töled.  
 
A „Dobogóköi Hegyi Maraton“ az én kezdeményezésem volt angol levelezöbarátom 
Gerald Charnley ( már régen eltávozott világunkból: „hegymászó balasettel”!) 
initiálására. 
 
 Annakidején ö volt, aki az én levelezésemen keresztül kapcsolta be a tájékozodási 
sportot Angliában. (Skociában már megvolt, de nem voltak kapcsolatban az angol és 
britt (welsi) sportorganizátorokkal. Ö volt az aki elöször levélben, majd angliai utunk 
(Joeval!) során személyesen is megismertetett a „FELL RACING“ fogalmával és 
mibenlétével. Indultam is a Ben Nevis versenyen. A Ben Nevis Großbrittánia 
legmagasabb csúcsa, a verseny egyetlen ellenörzö pontja a hegy csúcsa volt. Oda 
kellett fel és onnan le futni. Elöirt „követendö útvonal” nélkül!! Akkor 350 induló volt; 
én kb. 80-adik lettem mert felfele soha nem voltam „jó futó”, mindíg csak lefele.  
 
FELL RACING  =  „hegyi” verseny. 
 
Ezt úgy kell értelmezni, mint egy tájékozódási versenyt, csakhogy a „PÁLYA”  szabadon választott 
útvonlon van, mint a tájékozódási sportban, az „ellenörzö pontok” azonban évröl-évre azokon a 
helyeken vannak, azaz „térkép és tájoló nélkül is lefuthatóak, ha valaki ismeri a terepet. És miután 
minden évben azonos terepponton vannak ezek az ellenörzö pontok, az egyes atléták sokszor is 
lefuthatják a pályát a verseny elött, hogy a NEKIK legkedvezöbb útvonalat „kikisérletezzék”. Ez a 
döntö különbség úgy az elöre ismert elöirt útvonalas futóversennyel (pl. stadion) és az elöre 
ismeretlen pontokon keresztül futó „tájekozódási” versennyel szemben ...!!!  
 
Már jóval angliai útunk (1964) elött megszerveztem a „Dobogóköi Hegyi Maraton“ 
hegyifutó, azaz „fell racing” versenyt. Vannak még fotóim is erröl, pl.: amint Laka 
(Bánlaki Pál, mint elsö rajtoló) éppen rajtol. Az akkori pályát én gondoltam át és 
jártam le - egyedül. Az ellenörzö pontokat is megállapítva. Hogy ez melyik évben 
volt, az már nem egészen világos, de valamikor az 50-es években. Leglelkesebb 
támogatóim Rezes, Gromek, Dixi voltak, de még sokan mások is.  
 
A mi diszidálásunk után Rezes (és persze a többi spartakuszos aktiv támogatásával) 
felújította ezt a “hegyifutó” (fell racing”) versenyt és késöbb a pályát is átformálta. 
Hosszú évekig rendezte azután, egyszer még én is ott voltam az 
eredményhirdetésen.  
 
Különben erröl már többször is jelentett meg egy-egy cikk a TÁJOLÓ-ban, egyszer 
valamelyik “évfordulóra” megjelent az én saját cikkem is erröl.  
 
Egyébbként megpróbáltam itt az akkori Nyugatnémetországban is meghonosítani ezt 
a „különleges” futóverseny formát. Meg is rendeztem a „Wittekind Hegyifutó Versenyt 
egy párszor a Minden (ez városnév!!) városa fölötti WILHELMS (Vilmoscsászár) 
emlékmütöl egészen a lübbeckei (kicsi!!!) belvárosi egykori városfal kapujáig. 
Wittekind hegyifutó versenynek neveztem el, az egykori itteni helyi nemzeti hös 



Wittekind herceg neve után, aki a szászok szabadságáért küzdött itten a Nagy 
Károlyi frank megszállás ellen. Támogatást az itteni sportegyesületektöl nem kaptam, 
de személyes sértegetéseket azoktól az atlétáktól, akik nem ismerték sem a 
tájékozódási sportot, sem a „fell racing”-et és nem is tudták magukat beleképzelni e 
két különbözö sporág „mibenlétébe” (és persze Wittekind legendát sem ismerték ...!) 
Igy én már nagyon régen abbahagytam ennek a szervezését. Más nem is csinálja.  
 
Erröl a kérdésröl még sokat lehetne „analizálgatni”, de most még nem nagyon van 
erre idöm, ezért csak ennyit most.  
 
Röviden:  
A 35 km (az én „Amigo”-útvonalamon!) hosszú és 1500 m „szintes” (csak felfele 
számítva) „pálya” megfelel kb a maratoni megterhelésnek: 35 plusz tízszer 1500 = 15 
kilométer, azaz kb 40-42 kilométer versenyhosznak szintek nélkülire átszámítva. 
Ezért adtam a nevet: „Hegyi Maratoni”.    
Ezt azután a Rezes sokféleképpen próbálta „népszerüsíteni”, de nem nagyon 
sikerült, szemben a Ben Nevis angliai hegyi futó versennyel. Ez a Fort William nevü 
tengerparti helységböl indult és indul még ma is; ma már állítólag 10 ezer (!!???) 
indulóval ... ??!!)  
 
… 
 
Hát ennyit erröl, Bircsi!  
 
Neked is minden jót kivánva, ölel 
 

                       
 
 


