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Az idei utolsó egyéni bajnokságot és az egyesületi váltót, a mi klubunk, azaz a Spari rendezte. A 

terep nem volt számunkra teljesen ismeretlen, hiszen egyes részein a fizikai edzőtáborokban futottunk, 

sőt mi a 2012-es DOL-on is, de abban biztos vagyok, hogy nem ez az, ami elsősorban a sikereinkhez 

vezetett. 

 Az értesítő elolvasása és a csütörtöki fejtágítás után már nem ért bennünket meglepetésként 

jóformán semmi, mint például a kétszer fogott befutó, vagy a kötelező átfutó szakasz. A tömegrajt után 

volt, aki már futott, míg mások melegítettek, mi (később futók) pedig szurkoltunk. Jó volt látni a 

magabiztos futásokat, főként azt, hogy még a 3. Sparis férfi csapat is milyen jól állt, olyannyira, hogy 

majdnem több mint 3 perc előnnyel mentek ki a később győztes 1-es Sparis csapat előtt a 3. pályára, 

ahonnan ugyanaz volt a kategóriák sorrendje (szép volt Beni és Erik). 



 Nekünk, utolsó futóknak, szerencsére idén nem volt izgalmas a vége, hiszen Misi engem már 

majdnem egy kiskörnyi előnnyel küldött ki a 2. Sparis csapat előtt, és Krisztiánnak is volt bőven miből 

gazdálkodnia. Bugic viszont nagyot küzdött, lenyomta a DTC-s csapatot, és a PVSK-n is tudott hozni, így a 

Férfi kategóriában azt hiszem sokáig fennálló rekordot állítottunk be, első, második és negyedik hellyel. 

 A női csapatnak nem sikerült ilyen jól a verseny, de az ő 5. helyük is szép eredmény, és még 

eléggé fiatal csapatról van szó, így bőven van még idő a fejlődésre. 

 És akkor pár szó, hogy szerintem miért volt ilyen sikeres a fiú csapat. Az első a sok terepedzés, 

ugyanis a KFKI-nál remekül fel lehetett készülni a hasonlóan bozótos környezetre. Ugyanebből az okból a 

szerdai erdei kisversenyek is előnyünkre váltak, mert a kiskörhöz sok hasonló feladatot kaptunk rajtuk. 

Szerintem a kevés verseny mellett, na és a sérültek mellett, ezen edzések hiánya is okozhatta a Női 

csapat időhátrányának egy részét. 

 Az eredményhirdetés már egy kis esőben zajlott, ami örömünket nem rontotta el, és miután 

mindenki fogott magának fuvart és hazaértünk, kezdhettük is a felkészülést az ONEB-re. 
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Ezt a távot tartják sokan az igazi tájfutásnak, bár szerintem sok érvet lehetne a középtáv mellé is 

felsorolni. Mindenesetre a pályakitűzőknek sikerült olyan klasszikus pályákat tervezni, melyek 

megfeleltek az elvárásoknak. Azaz volt útvonalválasztás bőven, ráadásul, ami a lényeg is, nem 

mindenkinek ugyanaz volt a leggyorsabb vagy legjobb választás. 

 A karantén az 50-es percnél kezdődött, így addigra mindenki beszerezte a rajtszámát, és 

elhagyta a VK területét. Akinek késői rajtidő jutott, az elterelhette a figyelmét a csákberényi 

„elkeseredés” és valamely egyéb megyei csapat derbijét követve, mint ahogy azt én is tettem 

Krisztiánnal a Pécsiek lelkes és hozzáértő szurkolótáborához csatlakozva. Ebbe a tevékenységbe 

olyannyira belemerültem, hogy azon kaptam magamat, hogy nincsen sok időm már a rajtomig. Így az 

öltözés kapkodós lett, de végül a versenyzéshez minden fontos dolog meglett, hála érte Zoli mesternek 

(szimbóltartó és tájoló, ezeket még előző nap loptam tőle, de hál’ Istennek hiányukban is odaverte a 35-

ös mezőnyt), Kalcinak, aki, azóta se törölte dugókájából a futást  és Zoltinak a szintén tegnap 

beszerzett tájolóért. Tanulság: ne hagyjátok otthon ezeket! 

 A rajtba időben kiértem, szépen fölöltözve kikocogtam, így az izomzatom kellőképpen 

bemelegedett a derbire. Hajlongtam egy kicsit, próbáltam nem izgulni, elütni még a hátralévő időt, 

például még egyszer megcsodáltam a kilátást, megnéztem, merre rajtol más a kategóriából. A kordonba 

beállva már elkezdtem a versenyre összpontosítani, elismételtem, mire kell figyelnem, aztán 

nekilódultam. 

 Az első átmenet remekül ment, egészen a hegytetőig, ahol valamiért nem sikerült tartanom az 

irányt, így egy fél perc ott maradt, de ezen nem idegeskedtem. Nagyon jó versenyt futottam, csak a 17-

esre és az azt követő hosszú átmenetben hibáztam 1 perc körül. És a végén már fejben is fáradtam, de 



szerintem sikerült egy olyan koncentrációs szintet végig fönttartanom, aminek köszönhető a győzelmem. 

A befutón már tudtam, hogy örök ellenfelem Máté, meglesz, ugyanis még nyilatkozott, pedig 8 perccel 

indult előttem. 

 Nagy gratuláció jár még Krisztiánnak, aki átvette a helyemet a másodpercek rossz oldalán Máté 

mögött (2 másodpercet kapott), és nagyszerűt futott a pálya végén, tanulva a cseh ob-s hibájából, így a 

3. helyet szerezte meg. De ne aggódjon, van jó oldala is azoknak a másodperceknek.  A 18-as fiúk 

remekeltek, és most Misi koncentrált a legjobban, így ő szerezte meg az aranyat, de Patesz, Erik és Süti is 

jókat futottak. 14-ben Zolti megnyerte idei második egyéni OB aranyát, ezzel az összetett bajnoki címet 

is, így a héten 3 db aranyat tettek a nyakába. Dani teljesítményén látszott a hosszú betegség és kihagyás, 

így neki meg kellett elégednie a 3. hellyel. A lányoknál Néda Ági szoros csatában nyerni tudott. Virág 

pedig 21-ben 4. lett alig pár másodpercre a 2. helyről, viszont egy kicsit messzebb az aranytól, ami neki is 

összetett bajnoki címet eredményezett volna. 

 A csapatnak összességében igen jó hétvégéje volt, sok bajnoki címmel. Reméljük jövőre a most 

sérült lányaink is indulhatnak, problémamentesen, addig is gyors felépülést és kitartást nektek! Azoknak, 

meg, akik rendeztek, nagy köszönettel tartozunk, hogy ilyen színvonalas bajnokságon indulhattunk, sok 

segítséggel, hazai pályán. 

Bakó Áron 

 


