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Az idei Postás a Zuppa nevű terepen, Szárliget mellett lett megtartva. A terep 
érdekes része a meredek, kis és nagy völgyekkel erősen szabdalt hegyoldal volt, a 
normáltávon pedig laposabb, bozótosabb részekre is elfutottunk. Az időjárás hideg 
és szeles volt, ezért legszívesebben a túlzsúfolt sátorban volt mindenki. 

Szombaton középtávú futam volt, ami az idei serdülő és ifi EB-re volt válogató (lett 
volna, ha egy pont mellérakása miatt nem törölték volna a versenynapot az érintett 
kategóriáknál). A futás előtt a válogatózó Sparisokkal Fruzsi leült egy körben a fűben, 
és segített a versenyre koncentrálni, a célokat kitűzni, a felkészülésre való időt 
kiszámolni és megnyugodni. 

A rajt aznap és vasárnap is ugyanott, az egyik meredek völgyben, a technikás rész 
közepén volt. A pályák nagy része a rajt körül vezetett, gyors, rövid átmenetes, 
technikás pályákat kaptunk. A Sparisok többségének a verseny jól ment, ezért 
sajnálattal hallottuk, hogy törölték a válogatót. Az elrakott pont egy másik réten volt, 
mint ahol kellett volna, kb. 30 m-rel arrébb. Ezen kívül viszont a pályák középtávnak 
megfelelőek voltak, mind hosszban és jellegben, én nagyon élveztem ezt a futást. 

 

 

A 21-es pálya 

 

 



Néhány órás pihenő 
után következett a 
váltó. Itt jó sok váltónk 
indult, ellentétben más 
klubokkal, akik inkább 
pihentek a normáltáv-
ra. A középtávú pá-
lyák kis kiegészítéssel 
ugyanott vezettek, 
mint délelőtt, és a 
pályák szintjének felét 
megkaptuk az 1-es 
pontra. A 18-as kate-
góriában a verseny-

zés csak saját magunk között volt, hogy az 1-es, a 2-es vagy a 3-as csapat nyer-e.  

 

Ezután már tényleg fáradtan mentünk haza Budapestre, rábízva a sátrat néhány 
nagy kődarabra. 

Ott maradt. Kimerülten indultunk neki ugyanannak az emelkedőnek rögtön a rajt után 
a normáltávú pályákra kifutva, amiben volt elég szint amúgy is. Néhány kategóriában 
ez a futás döntötte el az összetett versenyt, ezért próbáltuk összeszedni magunkat.  

A Sparihoz híven sok szép és jó eredmény született. Az eredményhirdetést a 
rendezők előrehozták és gyorsan be is fejezték, hogy ne kelljen nagyon sokat állnunk 
a hideg szélben.  

Szerintem egy jó hangulatú versenyen vagyunk túl, amire minden évben érdemes 
elmennünk a jó terepek és pályák miatt.  

Kálmán Erik 


