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Középtávú és Váltó Országos Bajnokság 

(2017. 06. 24–25, Miskolc) 
 
 
Június 24–25-én került megrendezésre Miskolc közelében a Középtávú és Váltó Országos Bajnokság. Az 
előtte lévő csütörtökre és péntekre meg lett hirdetve egy edzéslehetőség (szintén Miskolc közelében), 
ahol a KOB különleges terepadottságait tudtuk megnézni. Az edzés és a távolság miatt már sokan 
pénteken leutaztunk. Este a szálláson Áron még tartott nekünk egy fejtágítást. 
 
Középtávú OB selejtező, döntő – Bükkszentlászló, Nagykőmázsa 
 
A selejtező pályái nem voltak olyan hosszúak. A kihívást a pályák elején található rétes-bozótos labirintus 
jelentette, ami extra tájékozódási feladatot igényelt. Ide leginkább csak a nagyobb kategóriák pályái 
mentek be. Az A döntőbe jutás általában egyszerűbb volt, ha a versenyzők lassabban, de hiba nélkül 
mentek végig a pályán. Oda a legtöbb sparisnak sikerült is bekerülnie. 
A selejtező és döntő közötti részt mindenki megpróbálta pihenéssel tölteni. A döntő „0” ideje 15:15-kor 
volt. Minden kategóriában először a C, a B, majd az A döntőbe került versenyzők rajtoltak a bejutás 
sorrendjében. Így volt, aki több órát is eltöltött előtte a karanténban.  
A terep a selejtezőhöz hasonlított, de jóval több pont volt a rét/bozót-labirintusban. A pályák ezért 
technikailag nehezebbek és hosszabbak is voltak. Több kategória érintett egy rádiós pontot, így lehetett 
követni a verseny menetét. Sok kategóriában szorosan alakult a verseny. 
 
A Spari ezen az OB-n két bajnokunk mellett számos további dobogóssal és pontszerzővel 
büszkélkedhetett. 
F14-ben Klement Kelén a 3. helyen végzett. 
F16-ban Bujdosó Zoli 2., Egei Balázs 3. lett. 
F18-ban Ormay Misi első, Kálmán Erik második helyezést ért el. 
Férfi elit kategóriában Bakó Áron a harmadik helyet szerezte meg  
Női elitben Weiler Virág idén először felnőtt bajnok lett. 
A szeniorok között Egei Tamás F50-ben bronzérmes, Cser Kriszta N75-ben aranyérmes lett. 
 
 
Váltó OB – Miskolc, Csanyik-völgy 
 
A váltó terepe az előző napihoz képest technikailag jóval egyszerűbb, viszont szintesebb volt. Már a 
pálya elején szétszóródott a mezőny a farsta pontoknak köszönhetően, de volt pár példa az 
együttfutásra is. A nagykör után egy viszonylag könnyebb kiskör következett. Egyes kategóriákban elég 
érdekesre sikeredett a verseny. 
Férfi 21-és csapatunk első futójaként Morandini Viktor 4. helyen hozta a váltót, amit Liszka Krisztián 
fantasztikus futása követett, így Bakó Áron már első helyen tudott kiindulni a pályára, amit meg is 
tartott.  
Egei Balázs az F16-os váltónk első futója volt, 4 perc hátránnyal a 3. helyre hozta a csapatát. Második 
futóként Klement Kelén ledolgozta a hátrányukat, ezért Bujdosó Zoli a Tipo-s váltóval szinte egyszerre 
indult ki az erdőbe. Viszonylag nagy előnyük volt a szegedi csapattal szemben, de Jónás Ferinek sikerült 
sokat ledolgozni ebből. Így egy nagyon izgalmas befutó versenynek lehettünk részesei, amiből 
szerencsénkre a Sparis csapat került ki győztesen.  
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A 18-as fiúk versenyében Ormay Misi volt a Sparis csapat első embere, aki kicsit több mint 5 perces 
előnnyel váltotta Weiler Vincét. Stabil futással Vince megtartotta a csapat első helyét. Kálmán Eriknek 
sem maradt más feladata, mint megtartani ezt a pozíciójukat. Ez sikerült is neki, így a Sparis fiúknak 
sikerült ezt a kategóriát is megnyerniük.  
Junior fiúknál Zacher Marci volt az első futó. Kicsit több mint egy perces előnnyel váltotta Peregi Danit, 
aki tovább növelte előnyüket. Harmadik futóként Egei Patrik még tovább növelte a különbséget a 
második helyen lévő váltóval szemben. Így a fiúknak sikerült 17 perccel megverniük az egri csapatot, 
tovább növelve a Sparis aranyérmek számát.  
A női mezőnyben az első győzelmünket a 18-as lányoknak sikerült megszerezniük. Első futóként Király 
Boróka körülbelül 1 perces hátránnyal a harmadik helyen tudta váltani Kálmán Imolát, aki egy kiváló 
futással felhozta csapatukat az első helyre. A pécsiek meglepetésére Zacher Noémi indult ki a pályára 
harmadik futók közül elsőként, több mint 4 perces előnnyel a PVSK, illetve a Sirályok csapata előtt. 
Noéminek egy szuper futással sikerült megtartania a csapat első helyét.  
Junior lányoknál Barta Luca második helyen hozta a Sparis váltót, Zacher Enikő és Völgyesi Melody pedig 
szépen tartotta ezt a helyet a MOM-os váltó után. Így hát a lányok szereztek egy szépen csillogó 
ezüstérmet is a Sparis gyűjteménybe.  
Felnőtt nőknél izgalmas versenyben született remek eredmény, ami Morandini Hanga futásával 
kezdődött. A PVSK és a SAS csapatai után, harmadik helyen érkezett meg, hogy váltsa második futójukat. 
Egei Petra erős mezőnyben negyedik helyre tudta hozni a váltót, de ez sem okozott gondot a csapatnak, 
hiszen Weiler Virág egy fantasztikus futással minden másodpercet visszahozott. Az átfutónál érte utol a 
PVSK harmadik futóját, Viniczai Csengét. Itt már az egész Sparis csapat együtt szurkolt, és végül a kis 
körről Virág már egy perc előnnyel érkezett a célba.  
F125-ben Tornai Szabolcsnak, Egei Tamásnak és Gyalog Zolinak is sikerült győzedelmeskednie, ezzel is 
növelve az aranyak számát. 
 
Két, rendkívül eredményes OB-t tudhat a háta mögött a Spari. 
 
 

 
KOB 21-es dobogó 
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A SPA csapat a VOB-on 

 

 

 
Szerencsezoknik 

 
 

Kálmán Imola, Király Boróka, Zacher Noémi 
(fotók: Máthé István) 


