Tömegrajtos csapat és hosszútávú szenior OB
Április 13-án szombaton került megrendezésre a tömegrajtos csapat és szenior hosszútávú OB
Nyíregyháza mellett Nagykállónál a Denevér Barlangkutató Egyesületnek köszönhetően. A verseny
ilyen formában most először zajlott le, a tömegrajt, a hoszzútáv és a csapat együttese mind újdonság
volt az utánpótlás kategóriában.

A terep alapvetően az Alföldhöz hasonló volt jól futható erdőkkel és nyílt területekkel, bár nekem
kicsit szintesebbnek tűnt. A pályák úgy gondolom technikailag a többségnek nem okoztak túl nagy
nehézséget, bár ezt a hosszuk kitűnően tudta ellensúlyozni. Amire nagyon kellett figyelni, hogy jó
farstát fogjunk és tartsuk az irányt, a legnagyobb kihívás pedig sok esetben az ellenfelekkel való
elfutás vagy nekik a lerázása volt.
A hosszabb pályákon a farsta mellett még pillangóval is találkozhattunk, aminek ugyebár itt főleg az
lett volna a lényege, hogy a farsta mellett mégjobban megszórja az egyszerre elrajtolt mezőnyt, de
hát minek megszórni, ha úgy nem tudunk együtt futni ellenfeleinkkel!?
Én személy szerint élveztem a pályát, bár előtte nem nagyon voltam oda az ötletért hogy az ország
végére leutazzunk és egy nem valami jó hírrel emlegetett terepen fussunk méghozzá a szokottnál
hosszabb pályát, de megfogadtam Viktor tanácsát amit még a verseny előtti elméletin mondott,
hogy próbáljuk meg élvezni, szóval ezt mindenkinek ajánlom, mert azért mégsem volt olyan rossz. Na
de ennyit erről...
A versenyről úgy gondolom szép eredményekkel jöttünk el, amik közül a dobogósokat azért leírnám.
Lányoknál N16-ban lettek bronzérmesek: Koren Anikó, Musza Vali és Orosz Viki
Illetve fiúnál:
F14-ben első helyezett lett Veres Dávid, Bujdosó Márk és Csoboth Marci, ami egyben Dávidnak és
Marcinak az első OB aranyérme is volt.
F20-ban Barta Gergő, Buzás Beni és Kálmán Erik állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
F21-ben pedig két csapat is. Elsők lettek: Bakó Áron, Liszka Krisztián és Divin Peti és harmadikok:
Zacher Marci, Peregi Dani és Morandini Viktor.

A szenior kategóriákban pedig:
N65 - Jenei Margit (2.)
N75 - Cser Krisztina (1.)
F55 - Gondár Károly (3.)
Rajtuk kívül is sokan végeztek pontszerző helyeken, nekik is gratulálok!
Szép volt spari!
Noémi

