
Beszámoló a pozsonyi fedett pályás ORV-ről  /  2015.január 31. 

A hagyományosan a téli szezon elején megrendezésre kerülő pozsonyi versenyre ebben az évben is 

nagyobb létszámmal utazhattunk ki a MASZ-nak köszönhetően. 

Szombaton hajnalban egy lelkes, kissé álmoskás csapat indult útnak, betegségek miatt végül nem volt 

teltház a buszon /45 fő.  Végig csendes volt a társaság, mindenki a pihenéssel volt elfoglalva. Az utat 

nem nehezítették rossz időjárási körülmények, így a szokásos idő alatt megérkeztünk a helyszínre.        

 

Mint az előző években, most is szeretettel fogadtak minket, minden elő volt készítve, csak fel kellett 

vennünk a rajtszámokat és befizetni a nevezési díjat (ez egy kis változás volt az eddigiekhez képest, de 

jelképesnek mondható 1 eurónyi összegről volt szó). 

Nem sokkal érkezésünk után a gyerekek megkezdték a bemelegítést, mivel már az első 

versenyszámokban érdekeltek voltunk. 

Mint általában a versenyeken, itt is a futószámokban, azon belül is a klasszikus sprint számban állt 

rajhoz a legtöbb induló. Mindezek ellenére a nap folyamán csak minimális csúszás volt.  

Sprint- és gátfutó számokban szokásosan két futásra volt lehetőség, ami a felkészülés folyamata és a 

versenyzési lehetőség miatt nagyon előnyös volt most is. A kiírásban szereplő gátfutás korosztályos 

bontásban került lebonyolításra. 

Az ügyességi számok közül a lányoknak és a fiúknak is távol- és hármasugrás szerepelt a programban. 

Sajnálatos módon férfi hármasugrásban történt a nap legszerencsétlenebb eseménye. Az FTC fiatal 

hármasugrója, Antoni Tobi, a második sorozatban súlyos sérülést szenvedett, amit azóta már meg is 

műtöttek.  

A verseny után az edző kollégákkal azt a következtetést vontuk le, hogy idén is megérte ez az utazás. A 

fiatal gyerekek számára fontos a külföldön szerzett versenytapasztalat. Eredmények szempontjából 

még szezon eleji formákról beszélhetünk, de ennek ellenére születtek egyéni csúcsok is. Többünknek 

egy-két versenyszámmal kapcsolatosan voltak azért hiányérzetünk, melyek reményeink szerint az 

országos bajnokságokra eltűnnek és addig is folyamatosan javuló teljesítményeknek örülhetünk majd. 

Eredmények: http://masz.hu/images/stories/eredmenyek/2015/januar/20150131_orv_pozsony.pdf 
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Készítette: Käfer Levente  

 

 


