
Nagyszerű szparis sikerek a fiatalok válogatóversenyein 
 

 

Idén ismét nagyszerűen szerepeltek fiataljaink az Ifi EB-re, illetve a Junior VB-

re történő válogatókon. 

 

Az Ifi és Serdülő Európa-bajnokságra (EYOC) 4 válogató lett kiírva a 4 

kategóriában 4×4, vagyis 16 fő részére.  

A Postás Kupa első napján a lányok válogatóztak, a fiúk eredményeit rossz 

pontelhelyezés miatt meg kellett semmisíteni. Helyette nekik a Mecsek kupa 

első napja után a második nap is válogató lett, ami talán kicsit kedvezett a 

pécsieknek. A másik 2 válogató a májusi lengyelországi edzőtábor során zajlott.  

A végeredmény: a lányoknál 16-ban Hajnal Dorka (2.), a fiúknál 18-ban 

Zacher Marci (1.), Ormay Misi (2.) és Kálmán Erik (4. helyen) utazhat. 16-

ban Bujdosó Zoli ugyan 4. lett a válogatók alapján, de őt a csak 2 válogatón 

induló (de ott jó eredményt elérő) Horváth Csongor kiszorította a csapatból. (18-

ban Egei Patrik 5. lett.) Így négyen utaznak a június 30–július 3 között 

Lengyelországban, Jarosławban rendezendő viadalra. 

A szparis utazó létszám hasonló a korábbi évekhez (2012-ben 4, 2013-ban 3, 

2014-ben 5, 2015-ben 4 szparis volt az EB-n). Marcinak ez lesz a negyedik EB-

je, Dorkának és Misinek is a harmadik. 

 

A Junior Világbajnokságra (JWOC) a 4 válogató (2×6 fő részére) a Nógrád 

Nagydíj 1. napja, egy rozsnyói rövidtávú válogató és a csehországi felnőtt 

Európa Bajnokság utáni 2 háziverseny (illetve az egyik helyett az EB-váltón 

indulóknak a legjobb %-juk) volt. 

Itt még az ifiknél is nagyobb siker született. A fiúknál Peregi Dani (3.) mellett 3 

ifi, Zacher Marci (1.), Egei Patrik (4.) és Ormay Misi (5. helyen) is kijutott, a 

lányoknál Weiler Virág fölényesen végzett az 1. helyen. Így ők öten utaznak a 

július 9–15 között Svájcban, Engadin-Scuolban rendezendő versenyre. 

A korábbi VB-ken 2012-ben négyen, 2013-ban hárman, 2014-ben csak Virág, 

2015-ben ketten indultak. Virág 5 EB-szereplés (2010–14) mellett negyedik 

junior VB-jére készülhet. 
 

Gratulálunk mind a hét szparis válogatottunknak, és sok sikert kívánunk nekik a 

versenyeken! 
 

Tódor 


