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Váltóbajnokság 2018 

Az idei sprintOB-számokat Miskolcon rendezték meg. A verseny érdekessége volt, hogy az 

Értesítő megjelenéségig nem lehetett tudni, hogy pontosan hol fogják megrendezni a selejtező-

döntő és váltóbajnokságot, végül mindhárom terep a futamhoz jól passzolt. 

A selejtezőn rajtkarantént alkalmaztak 10:15-ös kezdéssel, így egy szombat reggeli indulással is 

el lehetett érni, természetesen az elszántabbak már péntek délután leutaztak. A karantén egy iskola 

területén volt, kényelmesen be lehetett melegíteni, az idő kellemes volt, de szükség esetén lett 

volna hely az iskola épületében. 

A terep viszonylag kis területen helyezkedett el, amit az előrajtból közelítettünk meg. Egy 

rajtidőben indult el mindkét futam, így fél szemmel az ellenfelet is kellett figyelni. Térképfelvétel 

után első olvasásból lehetett tudni, hogy a terep nem fog meglepetést okozni senkinek sem, az volt, 

amire számítani lehetett. A terepen rengetek lakótelepi épület volt, amiket néhol átjárók szakítottak 

meg, amiket érdemes volt figyelembe venni útvonalválasztáskor. A terepen továbbá volt egy iskola, 

itt a különböző kerítések ki-be járataival lehetett variálni egy-egy átmenetben, illetve volt egy 

aluljáró, ami kettészakította a terepet mind, technikailag mind pedig fizikailag.  

A selejtező lezártával kifüggesztették a döntő rajtlistáit, amiben szépszámmal szerepeltek 

„A”döntős sparisok. A selejtező és döntő közt sok idő volt, el lehetett menni ebédelni a közeli 

bevásárlóközpontba, boltokba, vagy épp egy jót pihenni a két futam közt. A döntőn szintén 

rajtkarantént alkalmaztak, ezúttal egy múzeum területén. Itt kevesebb hely volt a bemelegítésre, 

mint délelőtt, és kevesebb fedett hely is volt, ami miatt sokan megáztak a karantén bezárásakor 

kezdődő esőben. De senkinek a kedvét nem szegte, mivel jól felkészültünk, stoplis vagy terepfutó 

cipőt viselt mindenki, így senkinek nem okozott nagyobb gondot a csúszós terep. Maga a döntő egy 

régi borospincékből álló helyszínen volt, szűk utcákkal, sok szinttel és sok-sok útvonalválasztással. A 

cél ugyanott volt, mint a délelőtti selejtezőé, ezért a pályák végén már nem az útvonalválasztások, 

hanem a gyors rövid átmenetek domináltak. 

 

Viktor pontfogás előtt 



Mivel csak B döntőbe jutottam (életemben először), így volt lehetőségem a többieknek 

szurkolnom több sparissal is. Nem hiába szurkoltunk, sok szép eredmény született. Kiemelendők a 

Női és a Férfi 21A döntők eredményei. Mindkettőben szparisok szerezték meg életük első egyéni 

felnőtt érmét, és mindjárt az aranyat. Előbbiben Mantuano Eszter, utóbbiban Ormay Mihály 

állhatott a dobogó legfelsőbb fokára. 

 
A Női 21 A azon átmenete, ahol Eszti (kék) átvette a vezetést, amit a célig meg is tartott. „#diosgyoritc #rob2018” 

Az eredményhirdetésen sok sparis dobogónak tudtunk együtt örülni, utána elfoglaltuk a szállást, 
közös vacsit, másnapi váltó és taktikamegbeszélés, majd egy közös búcsúztató Ormay Misi 

tiszteletére. 😊 

Másnap a rövidtávú váltóbajnokság volt, amit Miskolc-Tapolcán rendeztek meg. A terep már 

ismerős volt, volt már itt VB-re felkészítő edzések, válogató versenyek, így a tapasztaltak számára 

nem okozott nagy meglepetést. A terep több részből állt, egy strandfürdői rész, ahol a kiskörök 

voltak, egy lakónegyedi rész, ahol a pályák eleje ment, kisebb útvonalválasztásokkal, egy erdei 

szintes rész és egy parkos rész, amit egy kispatak keresztezett, izgalmassá téve az átmenetek közti 

útvonalválasztásokat.  

Vasárnap szintén sok jó eredmény született a jó felkészüléseknek köszönhetően, így egy 

címvédés is sikerült a V21 A kategóriában. 

Bugic 


