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Sport és szabadidő

Kerékpár mánia
Szakadó esővel és hűvös széllel da

coltak azok a bátor kerékpárosok, akik 
elhatározták, hogy egy nap alatt, 15 
órányi tekeréssel körbekarikázzák a 
Balatont. A nagyszabású eseményre 
május 3-án került sor. Több mint ezer
fős mezőny vágott neki a lábakat és a 
koncentrációt egyaránt igénybevevő 
teljesítménynek. Valaki 85, más pedig 
206 kilométert tekert.

A tandemkerékpárosok természete
sen idén sem maradtak el, őket a Látás
sérültek Kerékpározását Segítő Egye
sület (Tandemszem) tagjai képviselték, 
akik szintén azért pattantak nyeregbe, 
hogy a nap végén átvehessék a teljesíté
sért járó érmet, illetve, hogy bebizo
nyítsák maguknak, hogy ők is képesek 
a nem mindennapi teljesítményre. Né
hány duó az úgynevezett kiskörön állt 
helyt, négy páros a nagykör rajtjában 
(206 kilométer) sorakozott fel. Az eső 
nem kímélte a sportolókat, már a rajt 
pillanatában megkeserítette a résztve
vők életét. Senki nem riadt vissza az 
időjárási körülmények miatt, viszont 
hamar előkerültek az esőkabátok és 
azok a nylonok, amelyeket osztogattak 
a szervezők. Egyet mi is megkaparin
tottunk társammal, semmi pénzért

nem adtuk volna oda másnak. Az utol
só darab lett a miénk, csupán szócsatát 
vívtunk érte.

A technika ördöge is végigkísérte a 
mezőnyt a túrán. Szakadtak a láncok, 
lyukadtak a gumik, szóval akadt dolga 
a szervizeseknek bőven. Barátnőmmel 
egyetemben jómagam kétszer is 50-50 
percet vártam arra, hogy folytatni tud
juk az utat. Az első megállás után sike
rült behozni a lemaradást. A következő 
kényszerpihenőnél sajnos egyedül 
hagytam sofőrömet, aki szerencsésen 
vitte be a tandemet a földvári strandra. 
Sokan meglepődtek, hogy a tandemen 
csak egy ember teker. A délelőtti órák
ban csak kabátomat vesztettem el, 
majd a zord időjárásnak köszönhetően, 
kizárólag az egészségi állapotomra 
gondolva, úgy láttam jónak, hogy Bala
tongyörök és Földvár között a kísérő
autóban teszem meg az utat.

A Tandemszem többi kerékpárosa si
keresen célba ért. Badacsonynál lehető
ség nyílt kompra szállni és a tavon át
jutni az északi partról a déli partra. So
kan választották ezt a megoldást, rövi
dítve ezzel kilométereik számát. A  
nagykörön induló két duó úgy határo
zott, hogy a komposok népes táborához
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csatlakozik.
A teljes távot Norbi, Attila és Kata 

nevű barátnőm, tehát másfél tandem 
tekerte végig.

A magam nevében mindenkinek

őszintén gratulálok! Szép volt fiúk! Kö
szönet Mittnacht Józsinak a szervezé
sért és a lehetőségért.

Kovács Judit

Véget ért a teke bajnokság

Véget ért az 5 fordulóból álló teke 
bajnokság. A 2013-2014-es idényben 
négy női és öt férfi csapat gurított 
hónapról hónapra. A nőknél a Miskolc 
Denevér, a Nyíregyháza Viktória, a 
Komló Vakondok és a budapesti 
Wesselényisek vettek részt. Az erősebb 
nemet a Miskolc Denevér, Debrecen, a 
Komló Vakondok, a Nyíregyháza 
Fehérbot és a budapesti Wesselényi 
együttesei képviselték. Természetesen 
külön kategóriákban versenyeztek a 
résztvevők.

Eredmények:

Női B l,
1. Orosz Béláné: 2033
2. Némethné Horváth Zsuzsanna: 

1327

Női B2.
1. Keresztesi Lajosné: 2585
2. Czuth Gáborné: 2560
3. Juhász Ferencné: 2545

Női B3.
1. Csák Józsefné: 2524
2. Adamikné Király Tünde: 2502
3. Veres Imréné: 2493

Férfi B l,
1. Haffner Ernő: 2004
2. Dinya Imre: 1714
3. Kupor István: 1696

Férfi B2.
1. Sisenszki Péter: 2730
2. Csapó Béla: 2702
3. Csák József: 2645

Férfi B3.
1. Spányik László: 2862
2. Simon Csaba: 2789
3. Szakmajer Gerzson: 2615

Gratulálok az érmeseknek, valamint 
az összes versenyzőnek, akik hét
végeiket szentelték annak, hogy 
sportolhassanak, és eredményeikkel 
öregbítik egyesületeik hírnevét!

Kovács Judit


