Szeptember 14-15-én került megrendezésre a rövidtávú és sprintváltó országos bajnokság
Kaposváron a Zselic tájfutó klub szervezésében. Sokan már péntek délután/este leutaztunk, hogy
másnap kipihenten indulhassunk neki a versenynek.
Mint a többi futam, a selejtező is a szokásos módon zajlott. A versenyzőknek nullidőre karanténba
kellett menniük, ami kb. 1200m-re volt a központtól egy iskola udvarán. A délelőtti pályák úgy
gondolom , hogy túl sok ördöngőséget nem tartalmaztak, egy magabiztos futás általában elég volt
a döntőhöz (bár ezt juniorként könnyen mondhatom). Sajnos a néha erősebb selejtezős sorsolás,
illetve hibázások, izgulás vagy egyéb okok miatt nem mindenkinek sikerült beküzdenie magát az A
döntőbe, de azért a legtöbben ott tudtunk lenni.
A két futás közötti idő pihenéssel telt, így új erővel tudtunk odaállni a rajthoz délután. A döntőnél a
selejtezőhöz hasonló volt, ott is elidőztünk a karanténban egy ideig, míg kezdetét vette számunkra
a verseny.
Bár a terepet elemeztük, nézegettük elméleti megbeszélés keretében is, a pályák így is tartogattak
meglepetéseket. Főleg, hogy voltak újabb kerítések, lezárások, amik a régebbi térképen még nem
voltak rajta. Nekem személy szerint nagyon tetszett a pálya, oda kellett figyelni nagyon, egy
random háztömb megkerülése és egyéb nagyobb hibázások már nem nagyon fértek bele egy
dobogós helyezésbe. Végig nagyon ott kellett lenni fejben is, mert amikor már épp jött egy nem
gondolkodós átmenet a következő átmeneteket volt érdemes megtervezni. A pályák nagy előnye
volt az átfutó pont, ami a vk-ban a célközelében volt, az aréna sokunknak lendületet adott. ( főleg
ha a sok-sok sparis még szurkolt is nekünk ). A hétvége első napját jó pár éremmel és pódiumos
helyezésekkel zártuk.
Pódiumos helyezések:
F14:
Csoboth Márton (3. hely)
Bujdosó Márk Levente (4. hely)
F18:
Bujdosó Zoltán (1. hely)
Nagy Péter (4.hely)
F20:
Kálmán Erik (2. hely)
F21:
Bakó Áron (1.hely)
Ormay Mihály (2.hely)
Liszka Krisztián (4.hely)
N16:
Koren Anikó (5.hely)
N20:
Hajnal Dorottya (5.hely)
Rajmon Imola (6.hely)
N21:
Mantuano Eszter (1.hely)
N45:
Marosfalvi Eszter (6.hely)
N55:
Krasznai Orsolya (5.hely)
N65:
Jenei Margit (5.hely)
N70:
Szuromi Imréné (3.hely)
N75:
Cser Krisztina (3.hely)

