
Hungária kupa – 2016. július 30. – augusztus 3. 

A SZVSE rendezésében zajlott le, mint a főiskolás VB kísérő versenye, az idei Hungária 
Kupa. A versenyközpont Miskolc egyetemvárosában volt. A sparisok közül valaki 
sátrazott, valaki rendezett, valaki kollégiumban aludt, de a VK tökéletes találkozó- és 
beszélgető helyszínnek bizonyult.  

1.nap  – Középtáv 

A 2014. évi Egyesületi Váltó OB terepén, Tatárdombon, 1:4000-es méretarányú térképen 
futhattunk. A pálya viszonylag technikás volt, tele rövid átmenetekkel. Voltak, akik 
kevertek néha, de a sparisok nagy része sikeresen abszolválta az első napot.  
Utána a versenyközpontban lehetőség volt mobil-o-zni, amit többen ki is használtunk. A 
sparis vonatkozású párosok, akikről tudok: Imola – Barta Gergő, Néda Ági – Szőcs Attila, 
Néda Kati – Vili, Dorka – Dézsi Tamás. Imolával még verseny előtt a trail-o-n is 
összemértük tudásunkat (a párharcból ő került ki győztesen �), egy elég technikás 
pályát sikerült a rendezőknek összehozniuk a viszonylag egyszerű lakóterepi 
környezetben.  
 
Az esti órákban pedig a Diósgyőri várban nézhettük meg a főiskolás VB megnyitóját, ami 
az átlagosnál szerintem sokkal színvonalasabb és szórakoztatóbb volt.  

 
2. nap – Sprint 

Lillafüreden került megrendezésre a főiskolás VB (és egyben a Hungária kupa) sprint 
száma. Délelőtt a magyaroknak szurkolhattunk. Virág 13., Hanga — aki sérülésekkel 
küzdve, nagyon kemény munkával  lett először válogatott, és eszméletlenül szépen helyt 
állt — 38. helyen végzett. Áron 16., míg Bugic 41. lett. 
Sparisaink sikeres szereplése után mi is lelkesen vágtunk neki a rövidtávú pályáknak. A 
rajtba egy vasúti alagúton kellett átfutni, ahol vonatok is jártak, ez elég különös 
megoldás volt. A pálya eleje nem okozott nagyobb fejtörést, a különlegességet a 
lillafüredi függőkert adta, amiben nagyon könnyű volt összezavarodni, főleg, hogy ott 
belenagyítottak a térképbe. A pálya vége egy parkos részen ment, ott már csak tolni 
kellett izomból. Ha jól emlékszem ez Bakónak valahogy jobban ment, mint nekem. � 

3. nap – Középtáv 

A főiskolás VB hosszútáv terepe Csanyik volt, ahol a válogatottak egy igencsak küzdős, 
fizikailag különösen megterhelő pályán futottak. A szerencseszámunk a 13 volt, Áron és 
Virág is 13. lett, nagyon kemény futásokkal. 

Nekünk egy annál könnyebb középtáv jutott aznapra. Bár még így is sikerült hibáznom, 
ezért nem áll jogomban a pálya technikásságát illetően bármi negatívat mondani. 

 



4. nap – Hosszútáv 

A 3. nap terepén futhattuk a hosszútávot, amiben igazán elgondolkodtató hosszú 
átmenetekkel és suvadásokban való fel-alá futkározással is lehetett találkozni, ezért 
ambivalens érzelmekkel értem be a pályáról. A pályatervezőnek azonban ez volt az első 
nagyobb versenye, és biztos vagyok benne, hogy sokat dolgozott vele, szép eredménnyel. 

Nem is mertem szidni neki, amikor megkérdezte, hogy hogy tetszett � . 

Délután volt a sprintváltó, ami szokásosan izgalmas és pörgős volt.  A nők kezdtek, 
magyar színekben a mi Virágunk indult, akinek extra nehezítésként a rajt előtti 
pillanatokban még a balga, de lelkes magyar szurkolók kiabálásait is ki kellett zárnia. 
Virág óriásit futott, holtversenyben elsőnek hozta a váltót, majd Tugyi Levit váltotta 

Áron, 8.-ként, és ezt meg is tartotta. Befutóemberként Regi a 11. helyen ért célba. 

Egy kis lazulásként este még egy alkonyati sörváltót is végig nézhettünk, igazán lelkes 
sparis részvétellel, és szurkoló táborral. A döntőben az Ábelek, és a Viktor–Patrik páros 

is bejutottak, az utóbbiak meg is szerezve a bajnoki címet.  

5. nap – középtáv 

A Bükk-fennsíkon, Jávorkúton került megrendezésre a VB középtávja, és egyben a 
HunCup zárónapja is. A VB-n magyarok megint szépen szerepeltek, a sparisok közül 

Bugic 90., Krisz 38. és Hanga 42. lett. 

A Hungária utolsó napján, mint általában, most is vadászrajttal indultak a versenyzők. 
Volt, akiknek szoros volt a küzdelem, míg másoknak arra is volt ideje, hogy elrajtolás 
után visszamenjenek több percre tájolót keresni… A pálya és a terep nekem különösen 

tetszett, szép fehér erdőkkel és töbrökkel lehetett néhol találkozni.  

Az összetett eredményhirdetésen sok-sok sparist tapsolhattunk, bár ez egy buli 
versenyen talán nem is szempont. � Első lett Lengyel Ádám (M21Br), Peregi Dávid 
(OPENA), Oroszné Tóth Zsuzsi (W21Br) és Néda Ági (W18), aki megnyerte az összes 
napot,-így 4 sárga pólóval is gazdagodott. Fey Dávid (M12), Erik(M18), Dani (M20), Orsi 
(W50) és Gyalog Zsuzsi (W35) ezüstérmet vihettek haza. Dalos Áron (M21Br), Petra 

(W21B) és Dorka (W16) a dobogó harmadik fokára állhattak fel.  

Az eredményhirdetés után könnyes búcsút vettünk egymástól, bár voltak, akik maradtak 
a másnapi VB-váltóra, amin azonban én már nem vettem részt, de úgy hallottam, hogy 

nagyon jó pályák voltak, és Zolti meg Erik még Simone Niglit is lefutották. ;) 



 


