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Tavaszi Spartacus Kupa 2016 

2016.03.19-20 

Csákberény 
 

Március 19–20-án immáron 53. alkalommal került megrendezésre Csákberényben a 
rendkívül népszerű Tavaszi Spartacus kupa, több mint 600 (657/570) versenyző 
részvételével. Az időjárás is kellemesen tavaszi volt, ezzel is emelve az évadnyitó versenyünk 
 hangulatát. 
 

 
                     fotók: Gyalog L.,  

 
Szombaton egy középtávú pálya várta a versenyzőket, ami egyben Budapest nyílt középtávú 
bajnoksága is volt. A verseny különlegeségét a közös tömegrajt adta, ahol több mint 120 
versenyző indult neki egyszerre az izgalmakkal kecsegtető kihívásnak. Ugyanis a pálya sem 
volt szokványos, Bugár Gergely jóvoltából mindenki egy pontbegyűjtő résszel kezdett, ami 
rögtön szétdobta a mezőnyt, de a pályák további részében is  választható pontfogás, néhol 
farsta pontok vártak a futókra.  
Amennyire én tapasztaltam, kifejezetten jó váltószituációt sikerült ezzel létrehozni, ami 
Magyarországon ritkán fordul elő. 
 
A verseny mindenhol nagyon szoros volt, az elit kategóriákban a nőknél a győztes Szerencsi 
Ildikó (SZV) lett, tőle nem sokkal lemaradva Weiler Virág (SPA) a második helyre futott be. A 
férfiaknál Liszka Krisztián (SPA) és Baumholczer Máté (PVS) hajráztak az első helyért. Végül 
Liszka Krisztián 10 mp előnnyel ért célba a 6 km-es pályán, ezzel ő lett Budapest középtávú 
bajnoka. 
 
A fáradt versenyzőket a szokásos, nagy választékú büfé és különböző sport árusok várták 
kínálataikkal.  Aki azonban érzett magában még energiát, az ellátogathatott az Ormay Misi 
által tervezett labirintusba, ahol extra koncentrációt igénybevevő tájékozódási kihívások 
vártak rá. Természetesen mindkét nap volt gyerekverseny is, ahol a legkisebbek is futhattak-
sétálhattak kedvük szerint. 
 
A vasárnapi futam egyúttal Budapest normáltávú egyéni bajnoksága is volt. Vadászrajttal 
(időkiegyenlítéssel) indultak a versenyzők az M/W16,18,21,35A és W20 kategóriákban, ami 
sok esetben jelentett újabb együtt rajtolásokat.  A pályákon Bakó Áron jóvoltából megint 
pontbegyűjtő, farsta és választható pontfogások nehezítették a futók feladatát.  
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     fotók: Máthé István 

 
Az elit kategóriákban a nőknél a 7,6km-es pályán Weiler Virág aratott győzelmet,míg a 
férfiaknál 10,9 km-en ezúttal Baumholczer Máté bizonyult a leggyorsabbnak. Természetesen 
minden pálya combos, a Vértesre jellemző szintkülönbségekkel fárasztotta az indulókat. 
Aki ennek ellenére még érzett magában kapacitást, az ezen a napon is elindulhatott több új 
(átrendezett) labirintus pályán. Mondanom se kell, hogy sokan éltek a lehetőséggel, és biztos 
vagyok benne, hogy nem is bánták meg.  
 
Fontosnak tartom megemlíteni, és egyben megköszönni a rendezőknek és a résztvevőknek 
is, hogy megszervezték, illetve együttműködtek a szelektív hulladékgyűjtésben, mely 
véleményem szerint a tájfutók környezettudatos gondolkodását jelképezi. 
 

 
fotó: Máthé István 

 
Hosszúra nyúlt, napsütéses eredményhirdetéssel zárult az évadnyitó, tavaszi versenyünk, 
ahol a legeredményesebb versenyzők elismerése után a rendezőség is nagy tapsot érdemelt 
volna. Egy rendkívül színvonalas versenyt tudhat minden résztvevő a háta mögött. 
 
Biztos vagyok benne, hogy sok naptárba már most bekerült az Őszi Spartacus Kupa időpontja 
� 
 

 Hajnal Dorka  
 


