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JWOC 2014 Bulgária, Borovets 

2014. 07. 22–27. 

 

Vasárnap, július 20-án reggel indult a csapat Bulgáriába kisbusszal. Idén a tavalyitól eltérően 

csak 4 fiú (Dalos Máté, Kovács Berci, Péntek Matyi, Tugyi Levi) és 4 lány (Szuromi Luca, 

Varsányi Kinga, Viniczai Csenge, Weiler Virág) 

képviselte Magyarországot a junior 

világbajnokságon. A kísérő Száva és Less Áron 

voltak. Több mint 12 óra utazás után odaértünk 

a gyönyörű síközpontba, Borovetsbe, a 

szállásunkra. A versenyközpont, a Hotel Iglika 

mögötti kis faházakban kaptunk szállást. Aznap 

este még elmentünk egy rövid átmozgató 

kocogásra.  

 

Hétfőn részt vettünk a terepbemutatókon, délelőtt a 

normáltáv terpéhez hasonlón futottunk egy rövidet, majd 

elmentünk Samokovba, ahol a sprint lesz, sétáltunk a 

terepbemutatón, megnéztük a másnapi cél környékét. 

Kedden kezdődött el a vb a sprint számmal. A karanténba 

a VB-n mindig csak a hivatalos szállítással lehet kimenni, 

rajtidő alapján mindenkit beosztanak, hogy hánykor megy 

az a busz, amivel mennie kell. A sprint karanténja egy 

modern sportcsarnokban kapott helyet, melegíteni a 

sportcsarnok egyik kosárpályáján lehetett, ami eléggé 

furcsa volt, hogy nem szabadtéren. A beállás is az 

épületen belül történt, csak a rajtbója volt a szabadban. 
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Mikor én elindultam, akkor kezdett el esni az eső, számomra még nem volt olyan zavaró, de 

miután beértem, óriási zuhé jött. A későn indulóknak, mint pl Luca és Berci, volt olyan híd, 

ahol bokáig érő vízben lehetett csak futni és a tér, ahol a cél is volt, csiszolt kővel volt 

kirakva, így nagyon csúszott. A pályák viszonylag egyszerűek voltak, legnagyobb részt 

lakótelep. A legjobb magyar eredményt a sprinten Tugyi Levi érte el 33. helyezésével ( 160-

ból), én 44. lettem (134-ből). 

Szerdán a normáltáv került megrendezésre. A 

karantén kb. 1800 méter magasan volt, innen a 

rajtba még meg kellett másznunk 300m-t 80 m 

szinttel. Ilyen magasan a többségünk még soha 

nem versenyzett, így az is nehezítette a 

pályákat, hogy alkalmazkodni kellett a 

magassághoz, hogy kevesebb oxigén van a 

levegőben, így hamarabb elfáradunk. A pályák 

eléggé keményre sikerültek, a lányoknál a 

tervezett 50 perces győztesidőből 68 perc lett, 

a fiúknál is 70 helyett 75 perc. Magyarok közül 

az én 26. helyezésem lett a legjobb. A pályát 

nagyon jól kezdtem, az átfutón még 10. voltam, 

de a kiskörre már elfáradtam, így 3 nagy hibát is 

csináltam. 

Csütörtökön pihenőnap volt, délelőtt 

elmentünk a középtáv terepbemutatójára, 

amit én már ismertem, mert az Ifi EB után 

július elején eljöttünk 4 napra 

edzőtáborozni néhányan, és akkor már 

futottunk ezen a terepen. Délután 

felmentünk a sífelvonóval 2300 m magasra, 

ahonnan gyönyörű volt a kilátás.  
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Pénteken a középtáv selejtezője került 

megrendezésre. A terep szomszédos volt a 

terepbemutatóval, így teljesen hasonlított rá. 

Nagyon technikás szabdalt, meredek 

hegyoldalak jellemezték, viszont az erdő 

viszonylag tiszta volt. A magyarok közül 

Szuromi Luca, Viniczai Csenge és Péntek Matyi 

jutottak döntőbe. A technikás pálya igencsak 

megszórta a mezőnyt, sok esélyes versenyző 

kiesett, mint például a finn Anna Haataja, aki 

tavaly 4. volt a középtávon. Én az első 2 pontra 

teljesen kiszálltam, így hiába ment utána egész 

jól, nem volt már elég a bejutáshoz. 

 

Szombaton a középtáv döntővel folytatódott a 

VB. A terep nagyon hasonló volt a selejtezőhöz, csak kicsivel sűrűbb. Mivel én nem jutottam 

döntőbe, ezért úgy döntöttünk, hogy a váltó érdekében inkább nem indulok el a B döntőben, 

így tudtam kicsit pihenni. A legjobb magyar eredményt ma Luca érte el, 14. lett, Csenge 39., 

Matyi 27. 

 

Vasárnap a váltó terepe közvetlenül a 

szállás mellett volt, így csak kisétáltunk a 

célba. Az időjárás nem nagyon kedvezett, a 

lányok rajtja előtt elkezdett zuhogni az eső, 

mintha dézsából öntötték volna. A váltónk 

felállása a szokásos volt, én-Luca-Csenge, 

fiúknál Levi-Matyi-Máté.  A terep viszonylag 

egyszerűnek tűnt ránézésre, de a haladást 

megnehezítette, hogy az egész erdő tele 

volt gallyazással, és rengeteg patak és 

mocsár volt, ráadásul zuhogott az eső, 

úgyhogy minden még jobban csúszott. 

Lányoknál az első futóknál a mezőny nem 

nagyon szakadt szét, kb 20-an együtt 

jöttünk be, egyedül Heidi Mårtensson 

tudott kicsit meglépni a bolytól a kiskörön, így ő 40 másodperccel jött be a 2. előtt. Én a boly 

végén jöttem be, mindössze 50 másodpercre a 2.-tól. Lucának sikerült kevés hibával 

teljesítenie a pályát, majd Csenge sajnos picit gyengébbet jött, amiben az is benne van, hogy 

ráesett a térdével egy kőre, így az felszakadt. Végül 16.-ok lettünk, ha nem számítjuk be a 

csapatokat, akik dupláztak, akkor 13.-ok. Ennél jobbat szerettünk volna. Fiúknál Levi sajnos 
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kihagyott egy pontot, pedig ott volt, csak minden pontnál (még az átfutón is) csak egy doboz 

volt, így valahogy a dulakodásban nem csipogott a dugókája. 

 

Este a VB zárásaként megrendezésre 

került a nemhivatalos-hivatalos 

bankett, mivel az IOF törölte a VB 

progamjából, de az egyik belga srác 

mégis megszervezte. Elég jól is 

sikerült, szerintem minden idők 

legjobb banketthelye volt.  

 

Összességében nagyon jól éreztem 

magam, az egyik legjobb 

világversenyem volt ez. Az 

eredményekkel annyira nem vagyok 

elégedett, sok maradt benne a normálban és a középtáv selejtezőben, s a váltóban is 

szerintem ennél sokkal jobb eredményre is képesek lehetünk, de végülis még 2 évig 

ugyanebben a felállásban, ugyanebben a kategóriában fogunk versenyezni (2015 Norvégia, 

2016 Svájc) . Remélem lesz ez még ennél jobb is!  

Weiler Virág 

  

 


