
Őszi Spari Kupa 2016 

Mint minden évben, idén is mi rendeztük az őszi 

tájfutó szezon egyik utolsó versenyét a Vértesben 

– Gánt-Bányatelep adott otthont a 64. Őszi Spar-

tacus Kupának a november 5-6-ai hétvégén. A 

térkép egy részének, kiváltképpen a bányának a 

kihelyesbítése, újrarajzolása elsősorban Ábel érdeme, a két 

normáltávú pályát pedig Atesznak és Kriszti-

ánnak köszönhetjük.  

A Spari Kupákon nem szokatlan egy-egy 

nagyobb csoport külföldi, általában skandináv 

tájfutó megjelenése, ezúttal a Höst Öst 

orienteering tour 128 fős csapatát köszönthet-

tük versenyünkön. Ám rajtuk kívül is akadtak 

külföldi indulók szép számmal, összesen 240-

en – több mint 800 fősre duzzasztva ezzel az 

összes rajthoz állás számát. Közülük a legtöb-

ben svédek voltak, utánuk osztrák, horvát és 

norvég színekben futottak a legtöbben, 175 

fővel gyarapítva a szenior mezőnyt. A Sparit 

nem kevesebb, mint 85 fő képviselte a hétvége folyamán, ami különö-

sen annak tükrében nagy dolog, hogy sokan rendeztek futás helyett.  

Az időjárással szerencsénk volt, a Spari Kupákon gyakori havazás vagy fagypont 

alatti hőmérséklet elmaradt, és ha nem csal az emlékezetem, esőből is csak a vasárna-

pi felvezetők kaptak egy kicsit. A verseny hangulatának egyik kulcsembere 

speakerünk, Viktor volt, aki hősiesen dacolva a zene hiányával meg-

próbálta szavaival fenntartani az érdeklődést. A „Weiler Virág csak 

annyit volt hajlandó Kínáról mesélni, hogy nem 

evett kutyát”, vagy „az eredményeket a verseny 

wifijére csatlakozva tudjátok elérni, hacsak nem 

Bugic megosztja a netét mindenkivel” csak két pél-

da a sok humoros megjegyzés közül (azt meg in-

kább kihagyom a beszámolóból, hogy Vili mit 

mondott a mikrofonba a pályájáról). 

A fő futamokon túl is készült többféle prog-

rammal a rendezőség. A Bujdosó család és Áron 

koprodukciójában megvalósuló, több fordulós La-

birintus Kupának Misi lett az összetett győztese, 

mindössze 13 másodperccel előzve meg Noémit. 

A versenyközpont és a befutó 

A bánya részlete 
Öcsi 

Kelén Balázs 



Teljesen újszerű kezdeményezés volt a Máté Pista kezdemé-

nyezésére, MoSa együttműködésével megvalósult „Kanyarodj vissza 

a tájfutókhoz” névre hallgató esemény, amely egykori tájfutókat volt 

hivatott újra összehozni egy könnyed túrázás keretében. Az érdek-

lődők akár egy rövidebb pályán is végigmehettek, mindezt teljesen 

ingyen. A fentieken kívül gyerekverseny és óvoda 

is működött mindkét nap a legkisebb tájfutó-

csemetéknek. 

  

Most pedig röviden az elit kategóriák ered-

ményeiről. A férfiaknál az első nap az új-zélandi, 

ám a Spari Kupán osztrák színeket képviselő Tim Robertson elsőbb-

ségével ért véget. Gösswein Csaba mindössze 7 másodperccel ma-

radt le tőle, míg Dalos Máté másfél perccel. (Zárójelben megjegyez-

ném, hogy a versenyen kívül induló Bakó 

Áron viszont 15 mp-cel gyorsabb volt nála.) 

Második nap Roberston leiskolázta a me-

zőnyt, bebiztosítva így az összetett győzelmet; 

a 2. helyen Gösswein Csaba végzett, a bronz-

érem pedig Kisvölcsey Ákos nyakába került. 

W21A-ban a svéd Klintberg nővérek állhattak a dobogó 

két felső fokára, így Virágnak az első napi 2. helye után össze-

tettben be kellett érnie a bronz-

éremmel. 

Végül következzenek a fonto-

sabb sparis eredmények. M10D-ben 

Öcsi, 14B-ben Kelén végzett a 3. he-

lyen. A 16-osoknál Balázs futott be a 

3. helyre, Zolti 3 perccel lemaradva 

tőle 4. lett. A 18-asok versenye Patrik el-

sőbbségével zárult, az ezüstérem pedig 

Misihez került, akinek a második napi 

győzelem sem volt elég, hogy első napi 

gyengébb futása után a dobogó tetejére 

állhasson. A 4. Erik lett, szintén 3 percre 

a dobogótól. 

A lányoknál is született néhány szép 

eredmény, Orosz Viki 12C-ben nyerni 

tudott, illetve kiemelendő még Turi Han-

na 4. helye a népes 14B-s mezőnyben. 

Szeniorban egyedül Tornai Szabi tudott 

Bolyongás a labirintusban 
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A WM21A dobogója. 
Weiler Virág3. 

Orosz Viki a dobogó tetején – a 
díjat a gánti polgármester-
asszony adja át 
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dobogóra állni (bronzérmet szerezve M45-ben), ami nem is 

csoda, hiszen a szenior kategóriákat egyértelműen a külföldi 

versenyzők dominálták - 56 éremből 35 hozzájuk került. 

Összességében elmondható, hogy megint egy sikeres, jó 

hangulatban lezajlott Spari Kupát tudhatunk a hátunk mö-

gött. Szerintem egy sparis sem sérült le (rajtam kívül�), és a 

szokásos esti csapatösszetartó vacsora (és –vigadozás) is hoz-

zájárult ehhez a nagyszerű gánti hétvégéhez. Köszönet min-

denkinek, rendezőknek, versenyzőknek egyaránt, valamint 

külön köszönet Máthé Pistának a képekért! 

Völgyesi Melody 

A 18-asok dobogója. 
Patrik 1., Misi 2. 
 

A férfi 21A pályája a 2. nap 


