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PCSB-OCSB  
 

A PCSB-OCSB 2016. 10. 22-23-án került megrendezésre Bujákon. 
A szombati Pontbegy űjtő Csapatbajnokságon  kedveztek a távolról érkezőknek, és 12:00-ra 
tűzték ki a nullidőt. Ennek köszönhetően kényelmes időben (9 és 10 között) indultak az autók, és 
többé- kevésbé le is értek még a rajtjuk előtt. Az eredeti Selyem-réti versenyközpontot sajnos az 
esőzések miatt át kellett helyezni a Honvéd üdülőhöz, ami miatt volt egy kis zavar a rendezésben 
(elég szűkös Vk, hosszabb út a rajtba, aki későn jött, annak nagyon messze kellett állnia a VK-
tól).A Selyem-réten a kihelyezett cél állt. 
A rajt még így sem volt annyira messze, úgyhogy a kimenetelre sem kellett annyira sok időt 
szánni, bár ha melegíteni akart a csapat, akkor jobb volt előbb elindulni mint később. 
A rajt után hamar észre lehetett venni, hogy nem egy bonyolult terepről van szó, és még csak szint 
sincsen benne sok, úgyhogy futni kell. Az egész pálya mind technikailag, mind fizikailag 
könnyűnek tűnt (legalábbis a 16-osoknak). És az is volt  A VK-ba visszafelé vezető úton azon 
tanakodtunk, hogy ez az idő mire is lehet elég, volt időnk kibeszélni a pályát, meg a pontelosztást 
is, mivel elég messze volt a VK a céltól. A verseny után 5-kor kezdetét vette az eredményhirdetés, 
melyen sok Sparis ifinek és szeniornak tapsolhattunk. Ezek után sokan a pihe-puha ágyikójukat 
választották, és hazamentek, de a többiek a bujáki iskola ebédlőjében szálltak meg. Nem is értem 
az otthonalvókat, hisz valódi luxuslakosztályt kaptunk (külön helyiség csak nekünk, ahol még (!!) 
villany is, meg a négy csapból az egyikben még víz is volt).Az este még elköltöttünk egy finom 
vacsorát a helyi vendéglőben  
 

Vasárnap az OCSB-n  10-kor volt a nullidő, és sokkal messzebb volt a rajt, mint előző nap. A kiírás 
szerint 2900 m-re lett volna a rajt, de ezt kicsit megtoldották, és kb. 3,5 km lett a távolság. Ez sok 
embert enyhén meglepett, hiszen nem erre számítottak, és így nem mindenki ért ki a rajtjára, pedig 
Kaller és Danca is jól kiszámolták azt a 20 percet. A pályák a tegnapi naphoz hasonlóan ma sem 
voltak eget rengetően technikásak vagy szintesek. Nekünk, 16-osoknak a hosszúságra sem 
lehetett panaszunk, de például  szegény Misinek (ahogy azt előző este egész Buják hallhatta) 12,7 
km-t kellett legyűrnie, bár ez nagyban összefüggött azzal, hogy 21-ben futott. És végül ezen a 
napon is arattak a Szparis csapatok. 
Az alábbiakban „csak” a dobogósokat  említjük, de persze minden csapat kiválóan helyt állt, és 
egyetlen csapatunk sem diszkózott. Szép volt Spari! 
 

Eredmények: 
PCSB 
F21: Bakó Áron, Zacher Marci, Liszka Krisztián 1. 
F20: Lengyel Ádám, Hortobágyi Ákos, Peregi Dani 2. 
F18: Ormay Misi, Weiler Vince, Egei Patrik 1. 
N18: Zacher Noémi, Néda Ági, Bartók Panni 2. 
F16: Egei Balázs, Buzás Benedek, Barta Gergő 1. 
F14: Bujdosó Zoltán, Klement  Kelén, Tálas Soma 2. 
N165: Jenei Margit, Szuromi Imréné, Krasznai Orsi 3. 
 
OCSB 
F21: Liszka Krisztián, Peregi Dani, Bugár Gergő, Bakó Áron 1. 
F20: Lengyel Ádám, Hortobágyi Ákos, Weiler Vince 2. 
N18: Zacher Noémi, Zacher Enikő, Kálmán Imola 2. 
F18: Zacher Marci, Egei Patrik, Kálmán Erik 1. 
F16: Egei Balázs, Barta Gergő, Buzás Benedek 1. 
F14: Bujdosó Zoltán, Klement Kelén, Tálas Soma 1. 
F125: Tornai Szabolcs, Gyalog Zoli, Egei Tomi 3. 
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Barta Gergő, Buzás Beni  


