
HEGYIFUTÓ HÍREK 

16-17 évesek hegyifutó világbajnokságával 

Hegyifutó maratoni OB Felsőtárkányban 

 

Az elmúlt hétvégén mozgalmas események voltak a hegyifutásban itthon és külföldön egyaránt. 

Kezdjük a 16-17 évesek hegyifutó világbajnokságával az un. YOUTH CUP-al. 

Kilencedik alkalommal megrendezett YouthCup egyben nem hivatalos világbajnokság is, melynek 

most Olaszország, a Garda tó északi részén festői környezetben elhelyezkedő Arco városa adott 

otthont. Az olaszok most a saját versenyükhöz kötődően, az úgynevezett Castle Mountain Running 

keretein belül szervezték ezt az eseményt. 

 

Örömteli, hogy az egyre növekvő résztvevői létszám mellett (most már 17 nemzet adta le 

jelentkezését) a tavalyi év után immár másodszor is jelen volt Magyarország fiú és leány csapata is.  

Leány csapattagok: Bari Ágnes (Ózdi Teknőc Futó Club, Bócz Patrícia (Budapesti Honvéd SE), 

Horvát Kármen (Pécsi Vasutas SC).  

Fiú csapattagok: Dömötör Mihály (Ózdi Teknőc FC), Mócz Dániel (Gyulai AC), Józsa Bence 

(Budapesti HSE). Megbízott szövetségi kapitány: Vanczák Attila. 

 

A helyi adottságoknak megfelelően igen érdekes útvonalon lett kijelölve a pálya nyomvonala. A 

lányoknál a 3,98 km és a 220 m szintemelkedés, a fiúknál a 4,81 km és 280 szintemelkedés nem is 

annyira beszédes adat a verseny nehézségét illetően. A pálya legnagyobb része macskaköves, 

betonozott úton haladt.  

 

A futóútvonal eleje és vége a történelmi városrész szűk sikátoraiban haladt, de az egyébként nagyon 

hangulatos rész kevés lehetőséget adott az előzésre. A nagy szintemelkedést tovább fokozták olyan 

letörések beiktatásával, melyeken futni nem lehetett, csak megmászni, illetve mesterséges akadályok 

kialakításával. A várfalra felvezető fa lépcső és fa pallók, majd a tornyon belüli vas lépcsősor nem kis 

kihívást jelentett.  

A lányoknál Bari Ágnes 48., Bócz Patricia 47. helyen ért be. 

 A tavalyi év után újra kerettag Horvát Kármen pedig ezen a pályán és ebben a mezőnyben 

jónak számító 22:06-os idejével, a 26. helyet szerezte meg, ami igen figyelemre méltó teljesítmény 

ebben a mezőnyben. 

 

A lány csapat Szlovéniát és Szlovákiát megelőzve a 13. lett. A fiúk szereplése egységesre sikerült. 

Mócz Dániel 44., Dömötör Mihály 45., Józsa Bence 46. helyen fejezte be a versenyt. A fiú csapat így 

a 14. helyen zárt. A bajnok egyébként a lány mezőnyben Racasan Elsa francia versenyző, csapatban 

szintén a francia lányok lettek az elsők. A fiúknál teljes hazai diadal született: Magnini Davide és az 

olasz csapat állhatott a dobogó legmagasabb fokára. 

 

Képek: https://plus.google.com/photos/110804748532905705069/albums/6031077595640325969 
Eredmények, infók:  
http://www.wmra.ch/files/results/youth_challenge/2014.pdf  
http://www.castlemountainrunning.com/it/  
http://www.wmra.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=826&Itemid=2  
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                        Hegyifutó maratoni ob-Felsőtárkány 

 

Egri TC szervezésében idén is remek hangulatú versenyt rendeztek a szervezők. Maraton mellett, volt 

több táv is ahol indulhattak a futók. Hegyifutó kupasorozat is volt 16 km-en. 

1 kör 8 km-ben +300m, -300m szintet kellett leküzdeni az indulóknak. Kemény vonalvezetésű pályát 

jelöltek ki a helyiek. Meg kell említeni Dr. Kiss Teodóra és Dr. Nagy Árpád nevét, akik nélkül ez a 

verseny nem jöhetett volna létre. 

 

Férfiaknál Harsányi Tamás (MVSI) (3:29:33mp +1625 méter szinttel) szenzációs futással előzte meg 

Rajnai Tamást (BHSE) és Dezső Sándort (MAC). 

 

 
 

Hölgyeknél Bátai Réka (PSN ZRT) 4:19:00 mp-vel bizonyult a legjobbnak, a dobogó további 

sorrendje: Ihász Veronika (Ózdi Teknőc Klub) és Csernus-Lukács Brigitta (MAFC). 

16 km-es hegyifutó kupafutamon: a férfiaknál Fonyó Sándor-Pelsőczi Attila-Szabó Sándor, míg a 

hölgyeknél: Papp Ildikó-Tomposné Hakkel Tünde-Nagy Csilla voltak a legjobbak. 

 

Eredmények, infók: http://www.egritc.hu/hegyi/2014.html  

                                www.mahfusz.hu  

 

Képek: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900123053337401.1073741836.184522881564092&type

=1  

Berendi Antal 

 

   
   

http://www.egritc.hu/hegyi/2014.html
http://www.mahfusz.hu/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900123053337401.1073741836.184522881564092&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900123053337401.1073741836.184522881564092&type=1

