
Nyári Sparis edzőtábor

2019.06.16–20 (vasárnap–csütörtök) – Ecseg

Idén Nógrádban rendeztük meg a Tabáni Spartacus SKE edzőtáborát, a központ a Bujdosó család ecsegi
háza volt. Itt a házban, a ház kertjében, a szomszéd házban, valamint az 500 m-re levő malomban voltak a
szállások. Az Ürge család Ecsegen egy másik helyen, a Silvanus-os csapat Béren talált magának szállást. Ebédet
és vacsorát Kozárdról hoztunk, reggeliről helyi beszerzésben gondoskodtunk.

A nyári szünet legelején még kevesen utaztak el nyaralni, így sokan tudtak részt venni a táborban.
Ráadásul az időpont lehetőséget biztosított a következő hétvégén rendezett Országos Egyesületi
Váltóbajnokságra való felkészülésre. A résztvevők közül jelentős számban voltak a kezdőbbek és a haladóbbak
is, ami komoly feladatot jelentett minden edzés megtervezésénél.

A tábort Lengyel Ádám és Bakó Áron szervezte. A felvezetésekben Divin Péter, Zai Bálint, Buzás Benedek
és felváltva mások is segítettek. A kezdőkkel főként Krasznai Orsolya, illetve Gyalog László és Csipi Erzsébet
foglalkozott, de mások is vállaltak egy-egy edzésen kísérést.

A 21 évnél fiatalabbak közül 45 szparis mellett 13 más klubbeli, a 20 évnél idősebbek közül 13 szparis és
5 külső vett részt az edzéseken. Utóbbiak többsége az edzések szervezésében, felvezetésben-bontásban,
illetve a kisebbek kísérésében vett részt. Így a tábor részvevőinek összlétszáma 76 fő volt. (A naponkénti
résztvevők listája a jelenléti íven, összesített táblázatuk alább található.)

A naponkénti, 21 év alatti résztvevők száma:

06. 16. vasárnap 41 fő
06. 17. hétfő 51 fő
06. 18. kedd 56 fő
06. 19. szerda 58 fő
06. 20. csütörtök 49 fő
összesen 5 nap    255 fő

Az edzések között nem maradt túl sok idő más szórakozásokra, de azért volt számháború, foci és activity
bajnokság is. Nagy örömünkre a szabad foglalkozások idejének jelentős részét a résztvevők nem a
telefonjukkal töltötték, hanem egymásnak is szerveztek játékokat, sokat beszélgettek. Így teljesült a tábor
másik célja is, hogy a technikai fejlődés mellett a közösség is erősödjön.

Edzések:
Két edzés kivételével minden edzés rövid memória pályákkal kezdődött. Ennek lényege, hogy a

résztvevők előzetesen átmásolták a kapott térképről a lényegesebb tájékozódási pontokat egy fehér lapra,
majd a helyszínen csak a rajzolt térképpel futottak. Ezzel gyakorolták a térkép leegyszerűsítését és a
lényegkiemelést, ami igen fontos eszköze a tájfutásnak.

A haladóbbak kaptak GPS loggert, illetve sokan saját GPS-es órával futottak. Ezek segítségével többekkel
kielemeztük az útvonalukat, egyéni foglalkozások keretében.

A legtöbb pályát Bakó Áron tűzte ki, mellette Bugár Gergő és Lengyel Ádám volt 1-1 edzés pályakitűzője.



Vasárnap délután
Terep: Bátonyterenye – Szoros-patak, pályakitűző: Bugár Gergely
A nagyobbakra 2 downhill-pálya várt ezen a napon domborzati nyomaton, közte egy ablakos uphill-pályával.
A kisebbeknek 4 kezdő pálya készült. Ezek kicsit nehezebbek voltak egy átlagos C-s pályánál, de mindenkinek
biztosítottunk kísérőt.

Az első downhill-pálya Az uphill-pálya



Hétfő délelőtt
Terep: Szuha, Mátraalmás; pályakitűző: Bakó Áron
Elsőként útközben Szuha után kis memóriapálya volt mindenkinek. A csapatot innen kocsikkal vittük fel a
rajtba, ahonnan mindenkinek a felkészültségének megfelelő hosszúságú és nehézségű pályát kellett
teljesítenie.
A nagyobbaknak downhill-pálya volt domborzati fázison, 3-féle hosszúságban.
A közepeseknek downhill-pálya készült normál térképen, ugyanabban a 3 variációban, mint a nagyobbaknak.
A kezdőbbek kétféle pálya közül választhattak, és kísérőkkel mentek kisebb csapatokban.
A hatalmas zápor miatt többen előbb abbahagyták, de sokan még így is végigmentek a pályákon.
A célból a sofőrök egy autóval mentek el a többi járműért, az edzés így kicsit elhúzódott.

A hosszú downhill-pálya, domborzati térképen



Hétfő délután
Terep: Buják; pályakitűző: Bakó Áron
Irányfésű (iránymenet gyakorlás). A délelőtti hosszú edzés miatt csak 5 óra után kezdődött a délutáni edzés.
A nagyok tulajdonképpen vaktérképet, a kisebbek pedig normál térképet kaptak, mivel igen hosszú, kb. 800-
900 méteres iránymeneteket kellett teljesíteni. Aszerint, hogy ki-melyik betűvel jelölt pontra lyukadt ki,
kiderült, hogy tipikusan ki-merre húz az iránymenetekben.

Kedd délelőtt
Terep: Mátrakeresztes; pályakitűző: Bakó Áron
A nagyobbakra vadászrajtos farstaedzés várt, térképcserével. A profibbak térképéről hiányoztak az utak is,
nehezítésképpen. A legjobbak indultak leghátul, kicsit hosszabb pályán, előttük pedig erősorrendben a
többiek (a legelöl indulók már jóval rövidebb pályán). A legjobbak ezután ablakos pályát teljesítettek még.
A kezdőknek többféle pályát tűzött ki Áron, a focipályától indulva.

A második és a harmadik „cseretérkép”



Kedd délután
Terep: Mátrakeresztes; pályakitűző: Bakó Áron
Ezen a napon délután is Mátrakeresztesen volt edzés. A haladók downhill pályákon mentek, ismét utak nélkül.
Ezenkívül néhány embernek ablakos pályát is kellett teljesítenie. A kezdőkre kétféle hosszúságú normál pálya
várt.

Downhill-pálya utak nélkül Hosszú normál pálya

Szerda délelőtt
Terep: Buják; pályakitűző: Lengyel Ádám
Hétfő után ismét Bujákra látogattunk. Ezúttal is iránymeneteket gyakoroltunk ablakos pályán. A közepes
csoportnak halványan látszott a háttér is, a kezdők pedig 2 normál pálya közül választhattak. Ezenkívül egy
rövid, mikrosprint jellegű pályát is teljesített a kezdők kivételével mindenki.



Szerda délután
Terep: Hollókő; pályakitűző: Bakó Áron
Délután Hollókőre látogattunk, az idei Nógrád Nagydíjon is használt terepre. A nagyobbak és közepesek
tömegrajtos edzésen vettek részt, amely 2 térképcserét is tartalmazott. Az azonos erősségű futók indultak
egy tömegrajttal, a tömegrajtokat pedig elcsúsztattuk egymáshoz képest. A legvégén indultak a legjobbak.
Nehezítésként ismét sokminden hiányzott a térképről, a második kör pedig folyosós volt.
A kezdők 3-féle rövid pályát teljesíthettek.

Csütörtök délelőtt
Terep: Ecseg; pályakitűző: Bakó Áron
Az utolsó edzésen futottuk talán a legizgalmasabb edzést, a kieséses sprintet. Itt kivétel nélkül mindenki részt
vett a versengésben. Első körben 3 selejtező futamba osztottuk a résztvevőket, erősség szerint, hogy
nagyjából egyenlő erőviszonyok legyenek a 3 csoportban. Ezekből 11-11-11 fő jutott tovább a középdöntőbe.
Ebből a 33 főből 4 középdöntő csoportot alakítottunk ki. A középdöntőből a legjobb 4 versenyző jutott
tovább, azaz összesen 16 fő, az elődöntőbe. Itt ismét 4 csoportot alakítottunk ki, mindegyikből a legjobb jutott
a 4 fős döntőbe. Az itt kiesők pedig helyosztókon dönthették el az első 16 sorrendjét. A 4 fős döntőt Bujdosó
Zoli nyerte, Divin Peti, illetve Nagy Peti előtt.

Az első selejtező futam térképe A döntő



Az edzőtábor összes térképe megtalálható az alábbi linken:
https://drive.google.com/drive/folders/1XyIOJ-DeN-pmQTLn2nI9Be9IjCrIQcu2?usp=sharing

Köszönjük a segítőknek a rengeteg munkát, amit a szervezésbe fektettek!
Reméljük jövőre is egy hasonlóan jó edzőtáborban találkozhatunk mindenkivel!

Lengyel Ádám és Gyalog László

Csoportkép

A csoportkép 2019. 06. 18-án, kedden készült, Mátrakeresztesen (fotó: Gyalog László)








