
Besztercebánya (újra) a miénk! – Ifi EB 3. nap, Váltó 

A vekker reggel 6-ot mutat, az oroszlánkörmök obligát élezésének morajlása szép lassan kiveri az 

álmot a szunnyadó városka szeméből, a magyar csapat még nem tervez visszavonulni, újabb prédára 

éhezik. Hiába, aki egyszer megérzi a vérszagot nem lehet már egykönnyen visszaláncolni. 

Az Ifi EB 3. és egyben utolsó versenynapja következett, a tájfutás falkásított verizója, a 3 fős 

váltóverseny. A csapatok már előző napi normáltáv után elnyerték végső alakjukat, a formációk Gera 

Tibi kezei álltal összeálltak, persze gyorsan hozzáteszem nem kellett túlságosan a zsák aljára nyúlni, 

hogy ebből a garnitúrából 12 jó futót kipecázzon, szóval túl sok könnyet azért ne ejtsünk Tibi lelki 

vívódásai okán. Már ha a száraz statisztikát nézzük, két futam alatt összesen tíz TOP 10-es 

eredményünk született, amit 7 (!) versenyzőnk hozott össze (Gárdonyi Cs., Jónás F., Szabó M., 

Bujdosó Z., Ormay M., Vékony V. D., Sárközy Zs.), szóval kényelmes fotelt jelentett a csapatkijelölői 

munka. Az időjárás ezúttal nem kívánt deresre húzni bennünket, úgyhogy készen álltak az ifjú titánok 

a küzdelemre. A terepből ezúttal már kiszívták az esszenciáját a rendezők, igazi svédasztalt kínáltak, 

minden aprólékot beígérve, ami fordulatos mérkőzést ígért.  

Női 16-ban Czakó Bogi (a szlovákok szerint Csaka Boglárka) kezdett de az első rádióspontig nem ment 

minden simán, onnan viszont úgy nyargalt, mint egy versenyagár, így a győztesen hozva néhány 

másodpercet a 7. helyen küldte ki Kishanti Petrát 3:56 hátránnyal a finnek mögött. Petra átmenetről 

átmenetre ásta el az elé kerülő ellenfeleit, és a sípályán az orosszal nagyot meccselve a 4. helyre 

hozta fel a csapatot. Csilla színrelépése heveny lábremegést váltott ki az előtte kirajzott lányok 

között, és nem is véletlenül. Egy váratlan betli ellenére is bedarálta a cseheket és a dánokat, csupán a 

finn leány könyörgő imája hallgattatott meg odafenn, így a serdülő hölgykoszorú az ezüstöt vághatta 

végül zsebre, ami tekintve, hogy a csapat életkora épphogy elérte 15 évet, összsúlyuk pedig az 50 

kilót, kiváló sportolás volt! Ugyanezen korosztály férfi vonalán a Szabó Marci-Bujdosó Zoli-Jónás Feri 

trió hívta csörtére Európát. Marci egy rendkívül fegyelmezett, a taktikai utasítást példásan betartó 

futással 4 mp hátránnyal a mezőny elejével küldte ki Zolit, akinek nem bicsaklott meg a lába a 

lehetőségtől, és a finneket a háta mögött tartva pole pozícióban zavarta ki Ferit 3 mp előnnyel, 

miközben a franciák 15mp-ces hátrányból vették őt üldözőbe. Feri az első rádiós előtti emelkedőt 

őrült módjára megfutotta, amitől kissé kiszaladt a vér a fejéből és becsúszott egy nem túl nagy ám de 

végzetes hiba, amit a francia üldözője könyörtelenül kihasznált. Feri óriásit küzdött, és az impozáns 

ezüstöt végül be is gyűjtötte a csapatnak, amitől ugyan kissé letört, de azért sikerült 

megnyugtatnunk, hogy nincs minden bokorban olyan versenyző ki 3 éremmel jön haza egy EB-ről, és 

még tapsolni is fogunk nekik az eredményhirdetésen. 18 éves lányaink nagykoncertjét Vanda nyitotta 

meg, de az első rádiós pont előtti katyvaszból neki sem sikerült csont nélkül kijönnie. Onnan viszont ő 

is lemosta a győztest, úgyhogy kerek 4 perc hátránnyal a 10. helyen váltotta őt Hanga. Neki sem ment 

hibátlanul és egy végtelen táncba kezdve jóformán az egész pályán egymást kerülgették a bolgárral 

és az orosszal, tartva a 10. pozíciót 1,5 percen belül hozva a TOP 6-tól. Zsófit persze nem valami puha 

uszadékfából faragták, az 5. helyig meg sem állt megkockáztatva, hogy így már véresre kell 

tapsolnunk a kezünket. F18-ban Horváth Csongor állt be a húsdarálóba és ugyan hibátlanul az egész 

mezőnyhöz hasonlóan ő sem tudta végig küzdeni a pályát, mindössze 3,5 perc hátránnyal landolt a 

célvonalon a 10. helyen. Eriknek ezúttal nem jött össze a stabil futás ezért Misinek szélvész futása 

ellenére csak a kezdeti 10. hely beállítására futotta, ami természetesen még nem Mohács, néha 

fontosabb jól küzdeni, mint győzni. 



Ezzel a két begyűjötött ezüsttel sikerült mindent szimetriába hoznunk így az összes színezetből 

cipeültünk haza 2-2 darabot, de ami még ennél is fontosabb: a csapat kiváló összteljesítménye! 

Tizenhatból tíz versenyzőnk a legjobb 20 közé került, ez pedig története során először a pontverseny 

csúcsára repítette Magyarországot, minden edzőnek, szülőnek nagy büszkeséget okozva.  

Ezennel végérvényesen zárom soraimat, legyetek biztosak benne, hogy hallunk még róluk a 

következő években. Világ, reszkess! 


