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Bár még a hőmérő higanyszála olykor erősen veri a 35oC-t, mégis az ősz közeleg. De ez az írás nem a 

diákokat hivatott ijesztgetni, hanem, minden tájbringázásra hajlamos sporttárs figyelmét hívni fel 

arra, hogy bizony kezdődnek a versenyek, méghozzá nem is kevés, mondhatjuk hogy szinte minden 

hétvégére jut némi kihívás! Hát akkor nézzük is! 

 

Augusztus 25 Börzsönyi MAKÁKO 

Alapvetően egy adventura verseny, a Marosffy család szervezésében, de ez annál sokkal több. Ez a 

magyar buli adventura. Érdemes komplett hévégére érkezni az Észak-Börzsöny szívébe Királyházára, 

ahol Orsiék igazi feelinges rendezvénnyel várnak minden érdeklődőt immár vagy 4 éve. A távok 

egyszerűek van 3 illetve 6 órás verzió. A nevezési díjban még az ebéd is benne foglaltatik, és a 

helyszínen is meglehet szállni ágyban és az udvarban sátorban is, de akár a környék szállásaiban is 

lehet válogatni. Ráadásul idén egy teljesen megújult térkép várja az érdeklődőket. További 

információk itt: 

http://www.astrois.hu/mtbo/2018/MAKAKO%202018%20kiiras.pdf 

 

Szeptember 1-2 Balatonalmádi MTBO (Sprint OB) 

Hites Viktor vállalta, hogy a közvetlen nyárutón lehív minket a Balaton-felvidékre. A kavarós 

huzavona után, végül Balatonalmádira esett a választás, a Vörösberényi Kultúrházra, ami talán sok 

tájbringásnak ismerős lehet egy 2011 októberi eseményről ! De itt most nem a buli és a hideg 

meleg tálak játsszák a főszerepet, hanem a Sprint OB. Ami egy elvben zsír új térképen, elsősorban 

városi utcácskákon fog megvalósulni. Vasárnap egy középtáv is vár a mezőnyre. És a Balaton, melyen 

ekkor már talán kevesebb a túrisa, de a víz még kiváló lehet, mind Tobruk, mind Almádi strandjai 

elérhető közelségben vannak. Személy szerint én Tobrukot ajánlom, ami olcsó, árnyékos, és a lángos 

sem rohadt drága a büfében!  A versenyről bővebb részletek itt: 

https://sprintob.webnode.hu/versenykiiras/ 

 

Szeptember 8-9 Nagybánya Garage MTBO 

Tóth Zoli ismét szívesen látja a magyar tájbringát egy hétvégére, remélhetőleg magasabb részvételi 

aránnyal mint tavaly. Nagyon jó kis verseny volt a tavalyi, Zoli vendéglátása pedig mindent felülmúlt. 

A terepek is kiválóak voltak, és ezen a magasságon Zoli elmondása szerint „semmi sem akar megenni 

minket!”  Na de a tréfát félretéve remek verseny odaadó rendezőség, egyszóval érdemes kimenni 

Nagybányára ahol egy sprint és egy ultralong vár a mezőnyre! 



 

Szeptember 22-23 Eger MTBO (Váltó & Pontbegyűjtő OB) 

Az Egri Spartacus vállalta fel idén, hogy megcsinálja a váltó OB-t és kapott e mellé még egy 

pontbegyűjtőt is, és hogy ne legyen elég az élvezetekből, még mint egy prológot, a váltó elé 

rendeznek egy sprintet is. Az egyesület sokszor bizonyította már tájfutásban hogy remek rendező, 

hiszen az Eger Kupák messze földön híres versenyek voltak a tájfutó körökben, most itt az ideje, hogy 

ezt megtegyék tájbringában is. Felsőtárkány és környéke kifejezetten ismerős bringás szemszögből, 

hiszen rendeznek itt maratont, X-terrát, XCO-t is, most tájbringa is lesz, ami már az ősidőkben volt is 

erre! Részletek itt: 

 

Október 6-7 Sopron Kupa (Középtávú OB) 

Terv szerint Sopronban lett volna az MK finálé, de az osztrák özönvíz miatt nem itt lesz. De egy közös 

osztrák-magyar kupa viszont igen. A soproniak mindig is remek versenyeket hoztak össze, és remek 

terepeik vannak. Tibse már gőzerővel dolgozik a versenyen, ami biztosan remek lesz. Aki Középtávú 

bajnok akar lenni, vagy az MK-ban érdekelt annak kötelező, meg hát miért is ne menne el mindenki 

Sopronba ami most már Budapestről is autópályán elérhető! Részletek hamarosan. 

 

Október 27-28 Osztrák Kupa Busachafen 

Végre nem csak nyáron 40oC-ban versenyzünk. A nyár elején a felhőszakadás áradás miatt lefújt 

osztrák derby pótlása lesz október végén, ami természetesen MK futam is. Végre a gyönyörű őszben 

is tekerhetünk , ami persze lehet visszás és lehet indián nyár is. Mindenestre érdemes lesz ebbe a 

Magyarországtól egy köpésre lévő faluba ellátogatni, hogy még egy utolsót tájbringázhassunk a 

hosszú tél előtt, és eldöntessenek azok az MK címek amik addig még nem dőltek el! 

 

Szóval lesz verseny dögivel, amit még kilehet egészíteni a CSTSZ-kel, és akár a BA-val Csehországban 

is.  


