
A 2020-as bajnoki eredményekről és a bajnoki pontversenyről

Küldöm a 2020-as OB-k szparis eredményeinek táblázatát, a bajnoki pontverseny eredményét, a
bajnoki pontszerzők listáját és pontjait, valamint külön az érmesek listáját és táblázatait, a végleges
pontverseny-adatoknak megfelelően módosított táblázatok alapján.
Ebben a furcsa vírusos évben rövid időre, bő másfél hónapra (08. 22 – 10. 11.) zsugorodott a
bajnoki szezon.

A bajnoki pontversenyt a tavalyinál nagyobb fölénnyel nyerte a Szpari. 24 klub szerzett bajnoki
pontot, a 2171 bajnoki pontból 497, vagyis 22,86% (közel a negyede) lett a Szparié. Ez az eddigi
legjobb %-os eredmény 1985 óta. Míg tavaly 188 ponttal vertük a másodikat (a Szegedet), idén
253-mal a második Veszprémet. 15 ponttal szereztünk kevesebbet, mint tavaly, de az OCSB nélkül,
amely az idén elmaradt (OCSB nélkül 2019-ben 449, 2018-ban 494, 2017-ben 539 pontunk volt).
2013 óta, nyolcadik éve vagyunk elsők a bajnoki pontversenyben (ilyen hosszú bajnoki szériája
1970 óta eddig csak a BEAC-nak volt 1971–78 között, a PVSK-nak kétszer volt hétéves sorozata,
1990–96 és 2006–12 között).

A szparis bajnoki eredményeket nem időrendi sorrendben, hanem a sok éve kialakult sorrendben
írom, azon belül a kategóriák sorrendje is sok éve ugyanaz (a korábbi évek anyagai megtalálhatók a
honlapunkon).

Személyekre lebontva 2020-ban 47-en szereztek bajnoki pontot (2019-ben 59-en). A tavalyiak
közül 21-en maradtak pont nélkül, többségük abbahagyta, vagy már nem versenyez komolyan.
Mantuano Eszti sérülés miatt nem szerzett még pontot sem, Virág műtétje miatt inkább pihent idén,
Ormay Misi kevesebbet tudott Angliából hazajönni, Morandini Hanga szülés miatt hagyta ki a
szezont. A 9 új pontszerzőből 2 átigazolás (Sárközy Zsófi, Mihályi Feri), 1 régi motoros (Weiler
Vince) és 6 új versenyző (közülük öt 14-es, egy 18-as).

A klubon belül a pontversenyben első (a felnőtt pontok nagyobb értékének köszönhetően) az
újonnan a MOM-ból átigazolt Sárközy Zsófi, második Bakó ě ron, és csak harmadik az összes
bajnokságon első Bujdosó Zoli. Az egyéniben mindig Zoli mögött második Nagy Peti és a Csoboth-
fiúk is a felnőttek többségét megelőzték.

49 érmet szereztünk, 21 aranyat (ebből 12 egyéni), 16 ezüstöt (11 egyéni) és 12 bronzot (8 egyéni).
Összesen 31 egyéni és 18 csapatérem volt a „termés”.

Az érmeket személyenként tekintve (itt már a felnőtt és utánpótlás érmeket is egy szinten nézve)
28-an szereztek bajnoki érmet (tavaly 35-en). Az össz éremszámot illetően Bujdosó Zoli, Nagy Peti
és Sárközy Zsófi 8-8 érmet gyűjtött (de ebből Zolinál mind a 8 arany volt, Petinek 4, Zsófinak csak
egy arany sikerült), utána Csoboth Marci 7 (hiányzott a „diszkós” ROB, az éjszakain viszont 16-ban
tudott nyerni). ě ron és Csoboth Misi 6-6 érmet szerzett (Misi 12-esként nyert a ROB-on).
Aranycentrikusan viszont Zoli (8), Marci, ě ron (5-5), Peti és Misi (4-4) az első 5.
Egyéniben Bujdosó Zoli mind a 4 számban első lett, Marci és ě ron 2-2, Krisz, Noémi és Misi 1-1
aranyat szerzett. Krisztián első felnőtt egyéni aranyát szerezte, Noéminek ez volt az első egyéni
aranya, Divin Petinek első egyéni dobogója, de Zai Bálint is csapatdobogós lett.
A csapatok közül a felnőtt fiúk a PCSB-n nyertek, a váltón diszkóztak, az ORVB-t a lányokkal, az
EOVB-t a fiatalabbakkal együtt megnyerték. Az F18-as fiúk mindent nyertek (az ORVB-t persze a
lányokkal együtt). 14-ben a fiúk a PCSB-t és az OVB-t is nyerték (az EOVB-t az öregebbekkel
együtt), a lányok a PCSB-t. A lányoknál csak ők nyertek (és még V21-ben és 18-ban a fiúkkal
együtt lettek lányok elsők).
2020 a 14-esek nagy éve volt, a Csoboth-fiúk mellett Bujdosó Öcsi, a Dankó-lányok és Veres Dia
bajnok, Veres Dávid, Balogh Máté, Bodó Sámu dobogós lett.



Utánpótlás pontokat tekintve a SPA 259 ponttal az első, utána VHS (220), SZV (118), TTE (101),
MOM (98), GKS (80) a sorrend. A Veszprémmel szemben valamennyit növeltük előnyünket.

A szenioroknál Cser Kriszta csak egy bajnokságon indult (a koronavírus iránti tiszteletből), így
Egei Tamás szerezte a legtöbb pontot. Gondár Karcsi először bajnokságokat is tudott nyerni, mind
egyéniben, mind csapatban (mindketten F55-ösök). Egyéni dobogós lett Mihályi Feri, Suba Peti,
Albert Gáspár, Orsi és Bujdosó Pisti is (ilyen még nem volt: egyéni szparis dobogó – ÉOB F55-
ben). Csapatban a korábbi éveknél nagyobb sikert értünk el, két bajnokságot is nyert az Egei-
Gondár páros, (más partnerekkel), de emellett 2 második és egy harmadik helyet is begyűjtöttünk.

A minősítéseket illetően F21-ben 4 I. osztályú lett, Bakó ě ron (ranglista 1.), Ormay Misi (3.),
Divin Peti (6.) és Liszka Krisztián (10.), N21-ben csak Sárközy Zsófi (2.). Ifi fiúknál Bujdosó Zoli
(1.) és Nagy Peti (2), a 14-eseknél Csoboth Marci (16.) és bajnokként Csoboth Misi (51.), a
lányoknál a 16-osoknál Koren Anikó (23.) lett aranyjelvényes (18-ban Nagy Zsófi [14.] 89,48
ponttal közel járt hozzá). Így 5 az I. osztályúak és 5 az aranyjelvényesek száma.
II. osztályú a felnőtt fiúknál 4, a lányoknál 6 fő (III. osztályú senki), az ifi fiúknál ezüstjelvényes 2,
a lányoknál 4, bronzjelvényes a fiúknál 6, a lányoknál 8.
A szenioroknál II. o.-t férfiaknál 10, a nőknél 3, III. o.-t 2, illetve 1 fő szerzett.
Így a 205 rajtengedélyesből 15 felnőtt, 25 utánpótlás és 16 szenior versenyző, összesen 56 fő
szerzett minősítést. Ezt az alacsony számot elsősorban a rövid versenyidőszak, a kevés
megrendezett verseny okozta.

Ennyi adatot, információt tudtam a Szpariról összeszedni íróasztal mellől, a versenyeken való
részvétel nélkül. Jó bogarászást, ha hibát találtok benne, kérlek jelezzétek nekem.

Suba Peti kiegészƹtése: Szenior Egyesületi Bajnoki Pontversenyben a Spari idén a 4. helyen
végzett, ami az eddigi valaha volt legjobb helyezése az egyesületnek.

Kiegészƹtés a szakſ gi versenyekről: 2020-ban tſ jkerékpſ rban csak Klement Kelén indult (ROB 2.
hely), TrailO-n csak Suba Péter (PreO 3., TempO 5. hely), az egyetlen sƹtſ jfutó versenyen nem
indult szparis.
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