
 

Az első áprilisi hétvégére rögtön megkaptuk az egyik legszínvonalasabb és legjobb tavaszi versenyt. 

A verseny két fő futama Mátraszele mellett zajlott, a versenyközpont a focipályán volt. A büfében 

mindkét nap ebédet, jégkrémet és csokit lehetett venni, WC és zuhany is egyaránt volt. Aki 

unatkozott, az bármikor beállhatott focizni, vagy éppen röpizni kisebb csoportokhoz. 

Az éjszakai verseny és az éjszakai mikrosprint Salgótarjánban zajlott. Itt büfé nem volt, de volt 

helyette nagyon hideg idő. 

0.nap, éjszakai 

Aki a pénteki munka vagy suli után még nem volt fáradt, az lejöhetett egy jó kis bemelegítést 

futni az éjszakai versenyre. A verseny a salgótarjáni Tóstrand környékén volt (aki volt a 

HUNCUP-on, az ismerte a terepet). Én, mivel OPEN-ben futottam, a terepről sokat nem 

tudok mondani, de az utak azok jó minőségűek voltak. Pár ember elmondása szerint enyhén 

bozótos volt a terep, de elviselhető.  

 



1.nap, középtáv 

A nullidő de. 10.30-kor volt, így akinek közel volt a szállása, annak nem kellett annyira sietni. 

A terep Mátraszele, Tariska-tető volt. A mátraszelei terepeknek van egy különleges 

tulajdonságuk, hogy NAGYON bozótosak. Ez az első napi tereppel sem volt másképp, 12-es 

kategóriáktól fölfele senki sem úszta meg a bozótot. A terep jellegzetessége az aprólékos 

domborzat és a változatos növényzet. A térképet egy villanypózna szelte ketté, eltévedni 

nem lehetett. A terep tele volt patakokkal, amiknek magas kőfal volt a két szélén. Pár 250-

350 méter közötti domb is volt a terepen. Az én pályám különösebben nem volt nehéz, csak 

a kis metsződésekkel teli völgyek voltak idegesítőek. Aki nem fáradt el, az még a kihelyezett 

célból visszasétálhatott 1.9 km-t. 

 

 

3x3-as váltó 

Délután megrendezésre került a különleges 3x3-as váltó. A tömegrajt 15:00-kor volt, így aki 

nem ment le a térképről, annak bőven volt ideje pihenni. A terep Mátraszele, Gágereszti-

verő volt. Az izgalmas tömegrajt után következhetett a 900-1000 m-es nagykör. Ez egy hegy 

két oldalán zajlott. A terep nagyon változatos növényzettel volt tarkítva, közepén egy 

szántófölddel. Út egyáltalán nem volt, csak egy műút és egy felhagyott ösvény. A nagykör 

után meg kellett fogni a jellegzetes, 2 méter magas bója alatti pontot (ezt már a HUNCUP-on 

is láthattuk), és lehetett kiindulni a 200-300 m-es kiskörre. A kiskör a focipálya melletti 



mocsaras, bozótfoltos terepen volt. A váltóval csak egy baj volt: hogy második és a harmadik 

sorozatban már az optimális útvonalak teljesen ki voltak taposva, annyi csapat volt. De a 

salgótarjániak ezt a váltót is nagyszerűen bonyolították le. 

 



Éjszakai mikrosprint 

Az éjszakai mikrosprint a Salgótarjáni Gyermektáborban zajlott. A terep ismeretlen volt 

mindenkinek, mert ennek a versenynek volt egy különlegessége: az, hogy ezen a terepen 

SOHA nem volt még verseny. A másik különlegesség az volt, hogy éjszakai mikrosprint 

versenyforma még szintén soha nem volt. Így a futók a tömegrajt után tűzijátékot láthattak 

felrepülni. A verseny 1:1000 méretarányú térképen zajlott. A pálya első felében a rajt után 

13 pontot pontbegyűjtő jelleggel kellett begyűjteni, aztán adott sorrendben 8 pontot 

megfogni. Az eredményhirdetésen jó kis jutalmakat lehetett kapni. 

 

 



2.nap, normáltáv 

A nullidő ezen a napon 10-kor volt, így sietni ma sem kellett. A terep technikás és változatos 

volt, a bozótot ma sem úszta meg senki. A terepen egy nagy rét volt, amin nagyon sok pálya 

átvitt. Ezenkívül nehezebben kiolvasható, bozótos, szintes terepet kaptunk. A domboldalak 

kövesek voltak, de különösebben nem voltak veszélyesek. Egy dolog volt a pályámban, ami 

nagyon rossz volt, az utolsó átmenet. Úgy nézett ki, hogy miután a 12-es pontról kijöttünk az 

erdőből, egy szántóföldön kellett végigfutni, amiben ráadásul mászás is volt. De utána a 

domb túloldalán ott volt a befutópont! A 280m-es befutóban le kellett futni a dombról, és 

ott volt a várva várt cél. 

 

Mikrosprint 

Ezen a napon került még megrendezésre a 4 kategóriás mikrosprint. A terep a mátraszelei 

sportpálya mellett lévő mocsaras bozótfoltos rész volt, a tegnapi váltóban itt volt a kiskör. A 

versenyen 1:1000-es térképpel futhattunk. A pályák különösebben nem voltak nehezek, csak 

egy mikrosprinthez képest hosszúak. Támadópontnak a jellegfákat és a patakot lehetett 

használni, amin csak 2 híd volt, így néha útvonalválasztás is volt. A jutalom a dobogósoknak a 

napsütés és egy kis üveg méz volt. 

 



Így összefoglalva az idei Nógrád Nagydíjra sem lehet panasz. Az időjárást tökéletesen 

megszervezték a salgótarjániak, a lebonyolítás is jó volt. A dobogósok a díjakra sem 

panaszkodhatnak. A SPARI is sikeresen végzett, sok szép eredmény született (az eredmények 

megtekinthetőek Tódor beszámolójában). 

 

                                                                                                                     Klement Kelén 


