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 Idén Miskolcon rendezték meg április utolsó előtti hétvégéjén az Egyetemi-Főiskolás 

Bajnokságot és a Borsod-Hermant. Szombat délelőtt egy sprinten (ami egyben válogató volt az idei 

Főiskolás Világbajnokságra és az Európa-bajnokságra is), majd délután egy váltón vehettünk részt a 

miskolci egyetem kampusán, szparis, illetve a különböző egyetemek színeiben (javarészt BME-s 

színekben).Vasárnap pedig egy "rövidített" normáltávú pályán vehettünk részt a tavalyi 

Pontbegyűjtő és Csapatbajnokság terepén, a Kisfennsíkon. A verseny különlegessége volt, hogy 

nem a megszokott SI-rendszerrel, hanem a világversenyeken is használt, érintés nélküli SI-vel (SI 

air+) rendezték meg a versenyt. 

 Szombat délelőtt egy rövid, ám de technikás pályán indulhattunk kerítésekkel és utólag 

kihelyezett kerítésekkel megfűszerezve. Ennek köszönhetően nagyon kellett figyelni, hogy a gyors 

tempó mellett észrevegye az ember, merre is lehet menni. 

 

A terep eredeti állapota.     A terep átvariált kerítésekkel 
 

A fiú kategóriában Áron nyert több mint 45 másodperccel, lányoknál Szerencsi Ildi, a MEFOB-on 

külön értékelve pedig Virág. A Borsod Kupán Hortobágyi Ákos F18-ban nyert, Musza Vali 4.lett 

F12-ben, Liszka Eszti 7. N21A-ban,Völgyesi Melody 3. N21Br-ben, Somlai Katalin 3. N40-ben. 

 Délután a pályák már kevésbé voltak trükkösek, de a stadion környékén még így is akadt 

olyan átmenet, ahol elsőre nem tűnt teljesen egyértelműnek, hogy a pont a kerítés külső vagy belső 

oldalán van. Lányoknál és fiúknál is a BME csapata győzött (Virág, illetve Áron, Ábel), második 

helyre az ELTE csapata érkezett be (Krisztián). A Herman váltón a Morandini Viktor – Hortobágyi 

Ákos – Bölkei Zsolt váltó a 12. helyezést érte el F21-ben. 

 Az eredményhirdetést a szombati futamok céljában tartották meg, utána mindenki 

elfogyaszthatta gulyáslevesét. Az este további részében mindenki eldönthette, mennyire fontos neki 

a másnapi válogató futam, bulizhattak reggelig, illetve lefeküdhettek aludni. 



A terep technikás része. 

 Másnapra kicsit lehűlt az idő, de 

szerencsére mindenki számított rá, így nem 

ért minket meglepetésként. A terep szinte 

mindenki számára már ismerős volt, 

töbrösök, nagyobb hegyekkel, amiket az 

útvonalválasztós átmenetek nagy részében 

érdemes volt megkerülni, megívelni. 

A nullidő után nem sokkal elkezdett esni az 

eső is, de legalább nem volt tikkasztó meleg. 

Áron a normáltávot is megnyerte, Krisz 

második, a lányoknál Virág csak ötödik lett. 

A Borsod Kupán Hortobágyi Ákos 2. lett 

F18-ban, Turi Hanna első N14-ben, 

Völgyesi Melody 3. N21Br-ben. 

Idén is egy remek mefob-on vehettünk részt 

jó hangulatban, technikás pályákkal. 

Ezzel véget ért az EB-válogatók és a Főiskolás VB-válogatók első köre. Az EB-re így Virág, Áron, 

Krisz és Bugic jutott ki. 

 

Bugic 


