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remek kezdeményezésnek lehettünk tanúi április 24-én, 

a Lovi szomszédságában, a Keleti pályaudvarral szem-

ben. a rövid körpályán, kiesésben zajló Urban Cross ver-

seny ritka jó reklámhordozója lehet a kerékpársportnak. 

mint ahogy egy országúti profi gárda is az, legalábbis fej-

lettebb kerékpáros kultúrával rendelkezô országokban. 

stubán ferenc, a technofilm – Betonexpressz 2000 

sportigazgatója mindenesetre évek óta próbálja itthon is 

életben tartani egyetlen kontinentális gárdánkat. a „be-

tonosoknak” és a fiókcsapatnak állítottunk tablót leg-

újabb számunkban. a hegyikerékpárosoknál kezdôdik 

a tömegsport – maraton szezon, ezúttal a gumiválasz-

tásban szeretnénk segíteni. s természetesen nem ma-

radhat ki a túraajánlat sem, most a mátrát ajánljuk, igazi 

kerékpárosbarát környezetben.
takács tamás
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Készítette, fotók: tt

Bringás 
betoncsapatok 
Magyarországon



a technofilm – Betonexpressz 2000 magyarország egyetlen kontinentális profi kerékpáros 
csapata. a nemzetközi szövetség három profi osztályt különböztet meg a kereskedelmi csa-
patok között: Protour, ProContinental, Continental – utóbbiba tartozik a magyar csapat. mint 
kontinentális gárda, rangos, az UCi europe-tour sorozatba tartozó, olimpiai- és vb-kvalifiká-
cióhoz szükséges UCi kategóriás versenyeken vehetnek részt. a „betonosok” az utóbbi évek-
ben vállukon vitték a hazai kerékpáros versenysportot, elsôsorban nekik köszönhetôen sike-
rült évrôl évre kvalifikálni a világbajnokságra, Kusztor Péternek pedig a pekingi olimpiára.

a fotón balról jobbra: haiszer ákos, Cador rida, fejes gábor, Lovassy Krisztián, Puskás Dá-
vid, simon Péter, Pisók istván, arany gábor
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A fotón balról jobb-
ra: Haiszer Ákos, 
Cador Rida, Fe-
jes Gábor, Lovassy 
Krisztián, Puskás 
Dávid, Simon Péter, 
Pisók István, Arany 
Gábor

Bringás 
betoncsapatok 
Magyarországon
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a technofilm – Betonexpressz 2000 magyar-
országi fôszponzorának, a Betonexpressz 
2000 Kft-nek ügyvezetô igazgatója, Pisók ist-
ván 2002 óta segíti a hazai kerékpáros ver-
senysportot, a profi gárda mellett versenyek 
szervezésében is kiveszi a részét. a csapat 
és az elôdcsapatok célja elsôsorban a legna-
gyobb hazai és a rangos nemzetközi viadalo-
kon való részvétel, ami egyre nagyobb meg-
terhelés kontinentális csapatok számára. 

„UCi 2.1 vagy 1.1 kategóriás versenye-
ken, ha a szervezôk nem állják a költsége-
ket, a napi 5-600 eurós költségek mellett ne-
hezen jön össze a megfelelô számú verseny-
nap, például az olasz ProContinental gárdák 
(giro d’italiát nem számítva) 50-60 verseny-
napjához képest. tegyük hozzá ehhez azt is, 

hogy amíg például az olasz, másodosztályú 
acqua&sapone évi 2 millió euróból gazdálko-
dik, a mi költségvetésünk ennek a tizedét sem 
éri el” – mondja stubán ferenc sportigazgató.

„az utóbbi évekhez képest a vb-részvétel 
három fôvel kicsit távolibbnak tûnik, egész-
ségügyi problémák, bukások hátráltatják most 
a csapatot, kemény hajrára lesz szükség az 
augusztus 15-ei zárásig, ami 3-400 pont meg-
szerzését jelenti 4-5 1.2 kategóriás verse-
nyen. Kiemelkedô eredményeket elsôsorban 
Cador ridától, Lovassy Krisztiántól és fejes 
gábortól várok” – fogalmazza meg az idei cé-
lokat a menedzser.
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CADOR Rida: 29 éves, a 2008-as román 
körverseny összetett (1250 km) és a királyetap 
(2000 m hegyibefutó) gyôztese, válogatott, 
olimpiai kerettag, 2009-ben idôfutambajnok 
és az országúti bajnokság ezüstérmese, 
2010-ben a 33. Ksi-kupa gyôztese

FEJES Gábor: 21 éves, 2009-ben U23-as 
idôfutambajnok, válogatott versenyzô, 2010-
ben a 33. Ksi-kupa U23-as gyôztese

LOVASSY Krisztián: 22 éves, 2009-ben 
az europe tour-sorozatba tartozó gemen-
ci nagydíj 1. szakaszának gyôztese, a viadal 
legjobb U23-as versenyzôje, az ugyancsak 
europe tour Belgrád-Banja Luka verseny 
bronzérmese, válogatott, olimpiai kerettag

LENGYEL Tamás: 30 éves, 2005-ben tour 
de hongrie összetett (650 km) gyôztese, két-
szeres szakaszgyôztes, válogatott versenyzô, 
többszörös hegyibajnok, 2009-ben a gemen-
ci nagydíj legjobb magyar versenyzôje

MADARAS Zoltán: 30 éves, 2008-ban or-
szágúti bajnok, a gemenci nagydíj összetett 
2. helyezettje és az 1. szakasz ezüstérmese, 
a viadal legjobb magyar versenyzôje, válo-
gatott, olimpiai kerettag, 2009-ben a gemen-
ci nagydíj villanyfényes gálájának gyôztese, 
többszörös páros idôfutambajnok

PUSKÁS Dávid:  22 éves, 2009-ben 
mountain bike U23-as bajnoki ezüstérmes, 
válogatott versenyzô, az idén kezdett ország-
úton versenyezni

SIMON Péter: 19 éves, 2009-ben ifjúsági or-
szágúti bajnok és a legeredményesebb ifjúsá-
gi országúti kerékpáros, válogatott versenyzô

TISZA Zoltán: 43 éves, 2008-ban cyclo 
cross magyar bajnok

Külföldi versenyzôk:
COLetta gianluca – olasz
CarLetti marco – olasz
angeLOni adriano – olasz
ivanOv ruslan – moldovai
PrOCh Walter – olasz
riCheze roberto antonio – argentin
visCOnti gianfranco – olasz

sportigazgató: stUBán ferenc szakedzô, 
a magyar országúti válogatott szövetségi 
kapitánya
sportmasszôr: haiszer ákos
Kerékpármûszerész: aranY gábor
a csapat weboldala: www.teamblm.net

A Technofilm – Betonexpressz 2000 magyar versenyzôi:
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Team Prolog
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a team Prolog idén debütált a hazai mezônyben, a csapat életre hívásának célja 
elsôsorban versenyzési lehetôség biztosítása tehetséges fiatal versenyzôk számára nemzet-
közi mezônyben is. a team Prolog és a technofilm – Betonexpressz 2000 között szoros 
együttmûködés áll fent, a közös szponzor, a Betonexpressz 2000 Kft. és stubán ferenc szak-
mai segítségének köszönhetôen.

A fotón balról jobb-
ra: Sulyok Zsolt, 
Suhajda Balázs, Su-
lyok Balázs, Vajda 
Adrián, Hemmert Já-
nos, Dévai Dániel, 
Durucz Miklós, Pisók 
István, Veres Csaba

Team Prolog
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a csapat fôtámogatója a szegedi Prolog 
Kerékpárüzlet, és a csapat egyetlen „rutinos 
korú” versenyzôje, hemmert János is a nap-
fényes városból származik. rajta kívül csak 
20-21 éves fiatalok alkotják a team Prologot, 
akiket talán kevésbé ismernek még a hazai 
kerékpársport rajongók, mint a profi gárda 
tagjait.

„Szeretnénk lehetôvé tenni, hogy a fi-
atalok erôs mezônyben, olaszországi és 
egyéb versenyezzenek, valamint, hogy 
lerakják az alapokat az elôrelépéshez, a 
Team Prolog idén tavasszal például kö-
zösen edzôtáborozott a Technofilm – 
Betonexpressz 2000 csapatával Porto 

Sant’ Elpidio edzôközpontjában, vala-
mint rajthoz álltak a jubileumi 50. GP San 
Giuseppe UCI 1.2-es besorolású nemzet-
közi Europe Tour versenyen. 

Az, hogy a csapatból késôbb ki lehet ké-
pes kiemelkedô eredményekre, még a jövô 
zenéje, de nem titkolt célunk, hogy megte-
remtsük az alapokat egy késôbbi, döntôen 
magyar profi kontinentális gárda létreho-
zásához, 10-12 hazai versenyzôvel, ami 
a jelenlegi Technofilm – Betonexpressz 
2000 és a Team Prolog összeolvadásából 
jöhetne létre.” – beszélt a lehetséges táv-
lati tervekrôl Stubán Ferenc.
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Csapattagok:

DÉVAI Dániel (születési idô: 1989. 05. 16. 
Pécs) 3x magyar bajnok: „a Pécsi tudomány-
egyetem testnevelô-edzô szakán folytatom 
tanulmányaimat, ahol jelenleg egy kutatást 
folytatok kerékpárosok terheléses vizsgálatá-
val kapcsolatban. a tanulás mellett megpró-
bálom a lehetô legtöbb energiát fordítani a ke-
rékpározásra, és így minél jobb eredménye-
ket elérni.”

DURUCZ Miklós (születési idô: 1991.03.13.): 
„1999-tôl sportolok versenyszerûen. a gyep-
labda sportágban a rosco hC. kiemelkedô 
eredményeket értünk el. magyar bajnoki cí-
meket és 2000-ben gólkirályi címet nyertünk, 
nyertem. emellett rendszeresen úsztam és 
5-10 km-eket futottam egyénileg. 2005-tôl 
tagja vagyok a Központi sportiskola K.s.i. ke-
rékpár csapatának. edzôm: hazai györgy és 
somogyi miklós.”

HEMMERT János (születési idô: 
1976.06.13.) tour De Pécs 2005-ös össze-
tett gyôzelem eLit kategóriában: „sok fajta 
sportot ûztem már életemben, de a kerékpá-
rozás az, ami igazán megfogott. a 90-es évek 
közepe felé kezdtem – elég késôn – a 20-as 
éveim kezdetekor. azonban azóta is töretle-
nül harcolok az elemekkel és a versenytár-
sakkal. sokan kérdezhetik mért is jó ez a sok 

erôfeszítés és lemondás? a válasz valahol 
az egészséges életmódban, a sportban és a 
mozgásban keresendô és található meg.”

SUHAJDA Balázs (születési idô: 
1990.04.30.): 6 éves korában triatlon 
versenyzôként debütált. számos emlí-
tésre méltó eredményt elért, sajnos egy 
sérülés hátráltatta a továbbfejlôdését. 
térdszalagszakadása után a futás során 
több problémája is adódott. az érettségi le-
tétele után hosszú gondolkodás után váltott. 
triatlon versenyzôként az idôfutam országos 
bajnokságon 3. helyezést ért el. Így jött az öt-
let, hogy országúti kerékpárversenyzô legyen. 
a szegedi Kerékpáros sport Clubot képvisel-
te, csapatvezetôje veres Csaba volt. edzôje 
eleinte erdélyi nándor. egy év után tagja az 
u23-as magyar válogatott keretnek.

SULYOK Balázs (születési idô: 1991. 05. 14. 
Pécs) 25x magyar bajnok: „sportolói pályafutá-
somat nem kerékpárosként kezdtem. többek 
között kipróbáltam magam a kézilabda, foci te-
rületén is, mely során világossá vált számom-
ra hogy a „gömb” nem az én világom. ezután 
duatlonozni, triatlonozni kezdtem, de végül az 
úszás és a futás a süllyesztôbe került csak a ke-
rékpár maradt meg. ahhoz hogy idáig eljutottam 
a sportban, köszönettel tartozom elsôsorban 
éDesaPámnaK, aki mindig mögöttem állt, áll 
és állni fog. Köszönettel tartozom még a csalá-
dom többi tagjának is, valamint a barátaimnak 
hogy elviselik fanatikus természetem.

VAJDA Adrián (születési idô: 1991.08.29.): 
a szekszárdi fiatalember a az elmúlt évek ju-
nior versenyeinek, bajnokságok dobogósa, az 
ifjúsági országúti válogatott tagja volt.

elnök: veres Csaba
sportigazgató: sulyok zsolt
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Milyen gumit
valasszak 
a maratonra?
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melyik alkatrész cseréjével tudod a legki-
sebb pénzbefektetéssel, a legmarkánsabban 
megváltoztatni kerékpárod menettulajdonsá-
gait? melyik alkatrészrôl beszélnek legtöbbet 
egymás között a profi versenyzôk?

hát persze, hogy a gumiról lesz szó!

nem szeretnénk az alábbiakban tuti recepte-
ket, nyomásértékeket megadni, nem is lehet, 
annyira sok ismeretlenes az egyenlet. Pár fô 
szempont vizsgálatát tûztük ki célul, de még 
ezeken kívül is sok a befolyásoló tényezô, pél-
dául az egyén kerékpározási stílusa, testsúlya 
stb.

talán furán hangzik, de egy átlagos sport 
mtB csúcskategóriás, jól megválasztott gumi-
val felszerelve akár jobban teljesíthet egy mtB 
maratonon, mint egy csúcskategóriás mtB át-
lagos gumival. Persze a megfelelô gumi és az 
optimális guminyomás kiválasztása szinte már 
mûvészet, lehetetlen olyan kompromisszumos 
megoldást találni, amire ne mondanánk azt 
verseny után, hogy így vagy úgy, „lehetett vol-
na jobb is”.

a kompromisszumot hat összetevô, a gumi-
nyomás, a mintázat, a gumi ballonossága (szé-
lessége), tömege, a gumikeverék és a köpeny-
felni kapcsolat befolyásolja. az sem mindegy, 
elsô vagy hátsó kerékrôl van szó, a profik álta-
lában különbözô gumit tesznek fel elôre vagy 
hátra. elöl a lentebb tárgyalt tulajdonságok kö-
zül kiemelt szerepet kap például a tapadás – 
oldaltartás, hátul pedig a tapadás – kapaszko-
dó képesség, gyorsulási képesség.

nézzük tehát tételesen, mire is van jelentôs 
hatással a gumiköpeny terepen:

a kerék tapadása 
(amibe beletartozik a kapaszkodó képesség 

és az oldaltartás is)

a guminyomással való játszadozásban mtB 
kerékpárok esetében különösebben nem kor-
látoz, hogy éppen milyen gumit tettünk fel (or-

Közeledik a 
hegyikerékpáros 
maratonok szezonja, 
melyek a legtöbb 
bringást megmozgató 
tömegsportrendezvények 
hazánkban. ezúttal 
a felszereléssel 
kapcsolatos egyik 
legtöbbször elhangzó 
kérdéssel foglalkozunk. 
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szágúton érdemes megnézni a maximális 
használható nyomást a gumi oldalfalán és en-
nél ne fújjuk keményebbre). Külön kategóriát 
képviselnek ebbôl a szempontból a tubeless 
(belsô nélküli) köpenyek, melyeket lehetôleg 
ne fújjunk 3 bar fölé.

az adott bringázásnak megfelelô guminyo-
más beállítása mindig kompromisszumkötés. 
eleve azért írunk adott bringázást, nem pedig 
adott terepet, mert attól függôen, hogyan sze-
retnénk közlekedni adott terepen, még ugyan-
azokon az ösvényeken is használhatunk más-
más beállításokat. sok versenyzô használ 
néha túl puha nyomást, kockáztatva ezzel a fel-
ütéses defektet és bevállalva a nehezebb hala-
dást a simára döngölt részeken, viszont a pu-
hább gumi sokkal jobban tapad a kanyarokban 
és jobban mászik köves, gyökeres részeken. 

a tubeless gumikkal kapcsolatban példá-
ul azért jelenthetjük ki általában, hogy jobban 
tapadnak belsôs társaiknál, mert alacsonyabb 

nyomáson használhatók defekt fokozott kocká-
zata nélkül, ergo jobban tapadnak a talajhoz.

a ballonosabb gumik a hagyományos köpe-
nyek között is hatékonyabban használhatók 
alacsonyabb nyomáson, ezért jobban tapad-
nak, de cserébe ugyanolyan falvastagságnál 
nehezebbek.

a mintázat is befolyásolja a gumi tapadá-
sát, minél puhább a talaj, annál inkább, példá-
ul laza erdei talajon, nedvesebb, homokos ré-
szeken vagy sárban, de sodrós murván is. a 
puhább talajon a magasabb bütykök a nyerôk, 
fôleg kanyarban mutatkozik komoly különbség 
gumi és gumi között. ha tudjuk, hogy sok laza 
felületû terepet vagy saras részeket foglal ma-
gába a megbiciklizésre váró útvonal, minden-
képpen válasszuk a magas mintázatú gumi-

“Az adott bringázásnak megfele-
lô guminyomás 
beállítása mindig kompro-
misszumkötés.”



17www.bringas.hu szerviz

kat. ha viszont ritkán találkozunk ilyen részek-
kel, teljesen fölösleges a vérbeli terepgumi, 
általános használatra jobban járunk egy semi-
slickkel, amely középen szinte sima és csak az 
oldalán találunk valódi bütyköket a kanyartar-
tás miatt. 

a gumi anyagminôségét tekintve a fô kér-
dés mtB kerékpároknál, hogy mennyire puha 
az adott keverék. a puhább anyagú gumi (amit 
könnyedén ellenôrizhetünk, ha hüvelykujjunk-
kal megmozgatjuk a bütyköket: a puha köny-
nyedén mozog, a kemény nehezebben de-
formálható) jobban beletapad a kanyarba, lé-
vén jobban idomul a kanyar síkjához, csak-
úgy, mint a puhább nyomáson használt gumi. 
a puha keverék viszont jobban kopik, hama-
rabb elhasználódik. Drágább gumikon alkal-
mazzák a dual compound technológiát, ami-
kor a középsô futófelület keményebb, az oldal-
só puhább keverékbôl készül.

A kerék gördülési ellenállása 

a gördülési ellenállás egyszerûbben megfo-
galmazva az elôrehaladást gátolja, nézzük ho-
gyan:

szigorúan fizika szempontjából nézve minél 
nagyobb a gördülési ellenállás, illetve a tapa-
dás, annál nehezebben haladunk elôre, tehát 
elvben meg kell fizetni az árat a kiváló tapadá-
sért. a nagyobb bütykök, a puhább gumikeve-
rék vagy az alacsonyabb guminyomás mind a 
gördülési ellenállást növelik. nehezebb terepe-
ken azonban sokkal többet veszítünk azzal, ha 
a kerék nem tapad folyamatosan a talajra (és 
a puha gumi jobban tapad), mintha 1-2 km/órá-
val lassabban haladunk a simára döngölt vagy 
aszfaltos részeken.

sajnos a gumi ballonossága, ami techniká-
sabb terepen szintén jól jön, a gördülési ellen-
állást ugyancsak növeli.

van azonban kompromisszummentes recept 
is a gumi gördülési ellenállásának csökkenté-
sére, ez pedig a gumi – felni – gumibelsô kap-
csolattal függ össze. minél szorosabb a kap-
csolat a felni és a gumi vagy a gumi és a belsô 
között, annál kevesebb energia vész el a te-
kerés közben. ebbôl a szempontból is érde-
mes latex belsôt (ami hatékonyabb kapcsola-
tot alkot a külsôvel) és minél jobb minôségû, 
kevlárperemes külsôket (melyek jobban tapad-
nak a felni pereméhez) használni. a gumi-fel-
ni kapcsolat pedig a legjobb a tubeless rend-
szereknél.

A kerékpár gyorsíthatósága

a kerékpár gyorsíthatóságát leginkább a tö-
meg befolyásolja, nehezebb gumi nehezeb-
ben gyorsítható. egyértelmû még a gumi-fel-
ni kapcsolat hatása is, minél szorosabb, annál 
jobb a gyorsulás. a maradék négy összetevô 
szempontjából már különbözô terepviszonyok 
között különbözôen viselkedik a kerékpár. a 
szélsôséges tanpélda: emelkedôn, egy ned-
ves, technikás, gyökeres vagy sziklás tala-
jon sokkal robbanékonyabb a bringa alacsony 
nyomású, ballonos, magas mintás gumival, 
de ugyanez a kombináció aszfalton maga a 
„nagyhalál”, ott a vékony, sima, magas nyomá-
sú gumi a nyerô.

A menetkomfort

a minél puhább, annál kényelmesebb sztere-
otípia (a nyergekkel ellentétben) a gumik ese-
tében igaz. alacsonyabb nyomású, ballono-
sabb gumival késôbb fáradunk el, de cserébe 
növeljük a defekt kockázatát és simára döngölt 
terepen vagy aszfalton lassabban is haladunk.

szintén komfortfaktornak tekinthetô a folya-
matos bizsergés zavaró érzése, ezt a nagyobb 
bütykökkel ellátott gumiknál érezhetjük.
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Sártûrô képesség

sárban a puha, kevésbé ballonos, ma-
gas és ritka mintázatú gumi teljesít legjob-
ban alacsony nyomáson. hagyományos (nem 
tubeless) rendszereknél az alacsony nyomás 
miatt ilyenkor óriásira növekszik a defekt koc-
kázata, amit ráadásul nehezebb is javítani a 
mocskos körülmények között. a puha, jobban 
tapadó, agresszív mintázatú gumi elônyei ta-
lán nem szorulnak magyarázatra. a ritka büty-
kök azért fontosak, hogy a sár ne tapadjon 
meg a minták között, hanem a kerék forgása 
következtében kidobálja a trutyit. a széles, bal-
lonos gumi pedig azért nem jó ilyenkor, mert 
több sár tapad rá és a szûkebb hézagoknál, te-

leszkóp merevítôhídjánál, lánc- és támvilláknál 
is rátapad a sár a kerékpárra, egy idô után pe-
dig mozgásképtelenné válunk…

meg kell jegyezni, hogy a szakadó esô, locs-
pocs nem keverendô össze a ragacsos sárral, 
ilyenkor nincs szükség a jó sártûrô, vékony, 
1,5-ös, 1,8-as sárgumikra, mert a folyó sarat 
nem szedi össze a mintázat, tehát jobb komp-
romisszum a szélesebb gumi, alacsony nyo-
más. a közepes mintázatú, de kellôen puha 
gumi, jobban tapad, mint a kemény, agresszív 
mintázatú.

„A tubeless gumikkal kap-
csolatban például azért je-
lenthetjük ki általában, hogy 
jobban tapadnak belsôs tár-
saiknál, mert alacsonyabb 
nyomáson használhatók de-
fekt fokozott kockázata nél-
kül, ergo jobban tapadnak a 
talajhoz.”

alacsony, sûrû mintázatú 
gumi jól guruló futófelület-
tel, inkább szárazabb, kemé-
nyebb talajra
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közepesen magas, ritka 
mintázatú gumi lazább eset-
leg saras talajra.

Defektálló képesség

a defekteknek két fô csoportja létezik, a fel-
ütéses – amikor maga a felni vágja ki a belsôt 
– és a szúrásos defekt. a felütéses ellen a ma-
gasabb guminyomás esetleg a jobb minôségû 
(pl. latex) belsô ad védelmet, de a legtutibb a 
tubeless rendszer. (Lásd fentebb, sajnos mi 
mindenre van viszont negatív hatással a ma-
gasabb guminyomás.)

nyilván a gumi anyagminôsége is hatással 
van a kockázatra és nagyon könnyû, ugyanak-
kor defektálló gumi nem létezik. egy versenyzô 
számára például mindig a legizzasztóbb kér-
dés, hogy mennyire könnyû, vékony falú gumit 
vállaljon be, inkább imádkozzon, hogy ne kap-
jon defektet vagy feltegyen egy nehezebb, biz-
tonságosabb külsôt, amivel esetleg lassabban 
halad majd…

Ugyanakkor érdemes elôre gondolkozni, ha 
például tudjuk, hogy adott 100 kilométeres 
maratonpályán mondjuk csak három 500 mé-
teres éles kövekkel tarkított rész van, és mi be-
vállaltuk a könnyû gumit, amivel folyamatos 
elônyben leszünk a kevésbé technikás része-
ken, akkor a kritikus részeken vigyázzunk ki-
csit jobban a kerékre, például a 3x10 mp vesz-
teség kevesebb, mint egy esetleges defekt-
szerelés.

Bizonyos szempontból a mintázat is csök-
kentheti a defekt kockázatát, ugyanis egy ma-
gasabb mintájú gumiba kisebb eséllyel fúródik 
tüske.

apróbb szúrások ellen biztonságos megol-
dást nyújthatnak a különbözô ilyen célra fej-
lesztett folyadékok.

Végszóként: 

ha valaki tuti recepteket várt ettôl az írástól, 
talán csalódott kicsit, de ilyen nincs. Legfonto-
sabb, hogy tanuljunk saját tapasztalatainkból, 
és minden bringázás során figyeljük a történé-
seket. Kevésbé tapasztalt bringásoknak is azt 
tanácsoljuk, gondolja végig szempontjait és 
kérjen tanácsot rutinosabb bringásoktól!
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a mátraszentlászlói Kétkerék vendégház-
ban minden feltétel adott, hogy a bringázá-
son kívül semmi másra ne legyen gondunk. 
hegyikerékpáros és országútis szempontból is 
az ország egyik legjobb térsége, a mátra szívé-
ben található, millió lehetôséget kínálva túrák 
vagy edzések tervezésére. a tulajdonos, móc-
zár zsolt maga is kipróbálta a kerékpározás 
minden formáját, a fél európát átszelô ország-

április végét írjuk, nagyjából 
normalizálódott az erdôben 

a talaj állapota, itt az ideje 
a hegyikerékpáros hosszú 

hétvégéknek, amelyhez 
az egyik legideálisabb 

terep hazánkban a mátra, 
kiindulópontnak pedig nem is 

kívánhatnánk jobbat, mint a 
tavaly óta teljes gôzzel üzemelô 

Kétkerék vendégházat.

Bringás 
hosszú 

hétvége, 
Kétkerék, 

Mátra…

Írta és fotók: tt
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úti túráktól kezdve az mtB versenyzésig, így jól 
tudja, mire van szüksége a bringásoknak.

nyugodt, csendes szállás, nem csak a 
ridernek, de a paripának is, külön garázzsal a 
kétkerekûeknek. a tekerés végén gôzborotva 
áll rendelkezésre, hogy másnap újra tiszta 
bringára ülhessünk fel. a házban két- és há-
romágyas szobák bérelhetôk, saját zuhany-

zóval, wc-vel. az alsó szinten egy többcé-
lú terem található, amely bármire használha-
tó: ebédlônek, kisebb bulik rendezésére is al-
kalmas, de egy edzôtábor keretében még a 
görgôket is be lehet állítani. természetesen 
a remekül felszerelt konyha sem hiányozhat, 
ahol bármi megfôzhetô, nem csak a sablon 
tésztafélék.

tavaly már nagy sikert arattak a szer-
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vezett teszttáborok. az ország szinte va-
lamennyi pontjáról érkeztek érdeklôdôk, a 
versenyzôktôl kezdve mûkedvelô bringáso-
kig. nagyjából húszfôs társaságban kiderült, 
mennyire különbözô célokkal indul valaki egy 
maratonon…

többen is voltak egy-egy csoportban, akik 
eddig jobbára csak merevfarúval nyomták 
az ipart, és durva élményt jelentett a merida 
ninety-six össztelósokkal száguldozni a köves 
ösvényeken. Olyan lelkes tesztelô is akadt, aki 
már egyenesen kereste a nagyobb úthibákat 
bringázás közben és folyamatosan próbált al-
kudni a vadiúj fullyra… 

maga a mátra általában gyönyörû, de embert 
próbáló. Kövekbôl nem kevés jutott az ösvé-
nyekre, a gumiválasztásnál jól gondolja meg 
mindenki, mi a célja, és érdemes-e kockáztat-
ni ennek érdekében (erôsített oldalfal javallott). 

Lehetôség nyílik tesztelni például a nagy tö-
megsport rendezvény, a mátra maraton nyom-
vonalait, de a maratonon kívül bejárhatjuk a 
mátra egyéb arra érdemes tájait, különbözô 
csoportokban, hogy mindenki megtalálja a ki-
hívást. ilyen például a „gabi halála” lejtô, ami 
a téli mátra teljesítménytúráról lehet még 
ismerôs, csak éppen felfelé a hatalmas kövek 
és gyökerek között. 

2010-ben újdonság, hogy a Kétkerék ven-
dégházban megnyílt magyarország elsô he-
gyi tesztcentruma, a mátra szívében, ahol va-
donatúj meriDa bringák várják a tesztelni és 
kölcsönözni vágyókat. Budapesttôl mindössze 
100 km-re, lehetôség nyílik igazi hegyi terepen 
kipróbálni vérbeli, terepre tervezett bringákat.



23www.bringas.hu túra

A Kétkerék Vendégházban kölcsönözhetô 
és tesztelhetô típusok:

merida One-twenty hfs 1000 D 
merida ninety-six hfs 1000 D 
merida Juliet tfs 100 v 
merida tfs trail 100 D
merida Crossway 20 v

a felsô-mátra egy igazi bringás paradicsom: 
a köves durva lejtôktôl, a széles murvás vagy 
aszfaltozott erdészeti utakig sokféle terepen 
lehet élménybringázni, edzeni. (a bagolyirtási 
Dh pálya is itt található.)

a mátraszentlászlói Kétkerék vendégház-
ban, a következô kerékpárosbarát szolgáltatá-
sok várják az itt megszállókat: 

- kedvezmény a vendégházban megszálló 
bringásoknak

- zárható kerékpártároló
- szerszámok, szerelô- és centrírozó állvány
- nagynyomású kerékpármosó
- ruhák mosása/szárítása
- térképek
- túravezetés
- igény szerint sportmasszázs

a vendégek két-, három- és négyágyas saját 
fürdôszobás szobákban szállhatnak meg. Kér-
hetnek svédasztalos „bringás” reggelit vagy 
használhatják a jól felszerelt vendégkonyhát. 

információ: www.ketkerekvendeghaz.hu



24ajánló Ajánló
A Bringás – heti e.magazin 7. száma 
május 3-án, hétfôn jelenik meg!

elôfizetés:
 
elôfizetés, ami elôször is nem fizetés, hanem teljesen ingYenes!
regisztráLJ a bringas.hu honlapon, és hétrôl hétre 
az e-mail fiókodba érkezik a Bringás heti e.magazin! 
 

a tartalomból:
Paraferee-túra

ismerkedés a bringával






