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Az április végi hosszúhétvégének 
köszönhetően egy három napos 
versenyen vehettünk részt a 
Nógrádban, Salgótarján környékén. 
A tavasz ellenére (főleg az első nap)
elég hideg volt, de szerencsére a 
harmadik nap felé már melegebb 
lett az idő.

Az első nap délelőtt egy 1:4000 méretarányú térképpel futhattunk egy erdei 
sprintet Szilvás-kőn. A terep (ahol a pályák
vezettek) szabdalt területekkel, gödrökkel,
letörésekkel és mélyedésekkel volt tele. A
pályák nagyon sok pontosak voltak, ezáltal a
terepen is sok pont lett kihelyezve, ami miatt
sokan kevertek. Emellett a nagy méretarány is
szokatlan volt, ami benehezített a
tájékozódásban. Plusz a gyors, rövid pályáknak
és a méretaránynak köszönhetően figyelni
kellett, hogy ne fussunk túl a ponton.

Délután 3×3-as váltó volt. A másnapi 
juniorválogató miatt páran kihagyták, 
de egyébként a többség futott rajta. A 
pályák a délelőtti pályák végén lévő 
terepen voltak nagyrészt. Az átfutópont 
után itt is nagyon kellett figyelni, hogy a 
méretarány az 1:4000-ről 1:2000-re 
váltott át. Nekem talán ez a futás 
tetszett a legjobban.



Másnap Kazáron volt a versenyközpont. Itt
normáltávú pályákat futottunk, a 20-sok egyben
válogatóztak is. Ez a terep tetszett talán a
legkevésbé az embereknek, köszönhetően a
bozótos, mocsaras és a sok kicsi meg nagy
völgynek. Ezen kívül 16-21-es kategóriáknak a
térkép 1:15.000 méretarányú volt, ami miatt szinte
kiolvashatatlanná vált a térkép. De persze volt jó
oldala is. Például szerintem volt pár átmenet, ahol
el kellett gondolkozni, hogy milyen útvonalat válaszunk. Ezeknél főleg 2 opció 
volt, az úton kerülés vagy az erdőben, bozótban csapatás.

A harmadik nap rövidített 
normáltáv volt Zagyvarónánál. A 
terep eléggé futós volt, de néhány 
helyen az aljnövényzetnél nehéz 
volt a haladás. A terep egy kis része
az első napi terepet fedte, így az a 
rész már átlagban jobban ment kb. 
mindenkinek.

A hétvége kinek gyakorlás, kinek edzés, kinek verseny céljából, de szerintem jól 
sikerült, de ha nem is, a társaság miatt biztos megérte lemenni. És végül ezúton 
szeretném mindenki nevében még egyszer megköszönni az ecsegi szállást és 
ottlétet Bujdosóéknak.
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