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18 nemzet képviseletében, korábban soha nem 
látott méretû és összetételû mezôny, összesen 
162 versenyzô nevezett a július 25-én, pénteken 
kezdôdött 2014. évi Central-European Tour UCI 
1.2-es kiemelt kategóriás versenyek sorozatának. 
A küzdelmek július 25-én Kassa városában vették 
kezdetüket, ahonnan a porfelhôlovagok 122 kilo-
méter megtétele után értek – Kassa testvérvárosa 
- Miskolc belvárosába.

A rendkívül színvonalas mezônyben végül 16 
nemzet összesen 123 versenyzôje állt rajthoz, kö-
zöttük a dán, horvát, szlovén, szerb, ukrán és a ma-
gyar bajnokkal. A mezôny:

− 17 kontinentális profi csapatból
− 2 nemzeti válogatottból
− 7 klub illetve mix csapatból tevôdött össze.
A verseny elsô napján nagy tempóban, szinte 

végig egy bolyban haladtak a versenyzôk. A szlo-
vák területen enyhe lejtôn és elôször erôs hátszél-
ben 55 kilométeres sebességgel haladt a mezôny, 
amely végül 49,21 km/h átlaggal haladt át a Mis-
kolc belvárosában kijelölt célvonalon. 

Csupán két külföldi versenyzô 35 kilométeren 
keresztül tartó szökése okozott izgalmat. Több, 
kisebb szökési próbálkozás is történt, ezek kö-
zül a leghôsiesebb kísérlet a tusnádi NOVAK Ca-
rol-Eduard nevéhez fôzôdik. Az egyik lába helyett 
mûvégtagot viselô kerékpáros (aki „mellesleg” 
paralimpiai és világbajnok, valamint a Román Ke-
rékpáros Szövetség elnöke is egyben) próbált el-
szakadni a mezônytôl, de elesett és feladni kény-
szerült a versenyt. Szerencsére sérülése nem volt 
súlyos.

A londoni olimpiát megjárt LOVASSY Krisztinán 
(Teamfixit.no) ezúttal nem vállalkozott a szökevé-
nyek utolérésére. A londoni olimpikonunk arra fi-
gyelt, hogy norvég csapattársát, Filip EIDSHEIM-et 
segítse.

A versenyzôk dolgát menet közben néhány köny-
nyebb emelkedô és némi esô is nehezítette a ver-
seny során, az azonban senkinek sem szegte ked-
vét, és a végére a mezôny egyben érkezett a célhoz. 
A mezônyhajrát 2:28:46 idôeredménnyel a szlovák 
Dukla Trencin profi csapatának versenyzôje Erik 
BASKA nyerte, a szlovén Martin OTONICAR és a 
német Florian BISSINGER elôtt. Legjobb magyar-
ként LOVASSY Krisztián hetedikként ért célba, a 
térdsérülésébôl lassan felépülô DÉR Zsolt a 11. he-
lyen végzett.

Másnap a mezôny Szerencsrôl Ibrányba – az Or-
szágúti Bajnokságnak is otthont adó városba tartott, 
136 kilométert megtéve. A versenyzôk a Borsod-
Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár Bereg megye 
közötti határt – a Tokaj és Rakamaz között lévô Tisza 
hídon lépték át, majd 3 nagyobb kört és 3 kisebb 
kör megtétele után értek célba, összesen hat alka-
lommal áthaladva a célvonalat Ibrány városán belül.

A verseny során ismét több sikeres és kevés-
bé sikeres szökést láthatott a közönség, de érde-
mi különbségek nem alakultak ki. A körözést végé-
re a mezôny ismét összezárt, az ISD és az ITERA 
KATUSHA kontinentális sorai kontrollálták a befutót.

Central-European Tour 2014
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A világ legkönnyebb széria gyártású kerékpárja!
Élettartam garanciával, mint a többi Trek kerékpár.



A célvonalat 2:52:57 idôeredménnyel az orosz 
Mamyr STASH érte el elsôként, megelôzve az uk-
rán Vitaliy BUTS-ot és a norvég Filip EIDSHEIM-et. 
Legjobb magyarként csapattársa LOVASSY Krisz-
tián ért célba, a 12. helyen.

A zárónapon a klasszikusnak számító, LOVAS-
SY Krisztián tavalyi emlékezetes gyôzelmével záró-
dó Isaszeg és Budapest közötti 127 kilométeres ver-
senyre kerül sor, miközben az amatôr versenyzôk a 
hagyományoknak megfelelôen a Sipos János em-
lékverseny idôfutamán mérhették össze erejüket és 
gyorsaságukat a Pesti-felsôrakparton mai nevén Calr 
Lutz rakparton a Vogue Étteremhajó elôl indulva.

A Kerékpársport 2000 Sportegyesület és a Ma-
gyar Kerékpáros Szakági Szövetség versennyel 
is emléket kívánt állítani a nagyszerû sportriporter-
nek, többszörös bajnok kerékpárosnak, a Magyar 
Kerékpáros Szakági Szövetség Londoni Olimpiai 
Játékok ideje alatt tragikus hirtelenséggel elhunyt 
tiszteletbeli elnökének, a „magyar kerékpársport 
legnagyobb szerelmesének”.

A mezôny ezen a napon is rendkívül aktív volt, 
annak ellenére, hogy egy ôrbottyáni útlezárás miatt 
a rajt elôtt módosították az útvonalat a szervezôk, 
ezáltal a tervezettnél 11 kilométerrel többet kellett 
megtenni.

Egymást érték a szökéséi kísérletek, de igazán 
emlékezetes csak két szökés maradt. A táv elsô 
harmadában 15 fôs viszonylag nagy csoport pró-
bálkozott, de a gödöllôi vasúti átjáróban elônyük 
már fél perc alatt volt jóval, így a mezôny könnye-
dén utolérte ôket a sorompónál. Másik sikeres kísér-
let az orkánszerû szél és a zuhogó esô ellenére a 
szlovén Klemen STIMULAK és az ukrán Oleksandr 
POLIVODA nevéhez fûzôdött, de a mezôny - kö-
vetve a klasszikus forgatókönyvet - a cél közelében 
utolérte ôket.

A sprint során 130 méterre a céltól egy szlovén 

versenyzô egyensúlyát veszttette, nagyot bukott, 
londoni olimpikonunk, LOVASSY Krisztián pedig 
szerencsétlen módon átesett rajta. A 2014. évi ma-
gyar bajnok RÓZSA Balázs, mögöttük sprintelt, de 
sikerült fékeznie, és továbbhaladnia. Így a záróna-
pon 15. helyével RÓZSA Balázs lett a legjobb ma-
gyar. LOVASSY-t vállficam gyanújával kórházba 
szállították.

A versenyt a szlovák Erik BASKA nyerte, ezál-
tal a Dukla Trencin kerékpárosa a pénteki miskol-
ci gyôzelme után duplázni tudott. Második helyen 
a szlovén Aljaz HOCEVAR, míg harmadikként hon-
fitársa- az Ausztriában profiskodó Jan TRATNIK 
végzett.

A díjkiosztót megtisztelte jelenlétével KATONA 
Kálmán, a Magyar Kerékpársportok Szövetségé-
nek elnöke is.

SUTKÓ Mihály fôszervezô és TÖRZSÖK Zsolt a 
Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség elnöke ki-
emelték: „Örömteli az, hogy a verseny több támo-
gató is „szárnyai alá” vette – logisztikai partnerként 
folytatódott az OVIT Zrt-vel korábban megkezdett 
együttmûködés, új partnerként pedig belépett a 
Magyar Suzuki Zrt, amely személygépkocsikkal se-
gítette a verseny sikeres lebonyolítását.”
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Szinte biztos, hogy nincs olyan sportoló, aki ne 
találkozott volna az izomlázzal, húzódással, rándu-
lással a bemelegítés elhanyagolása - esetleg egy 
hirtelen mozdulat, vagy megerôltetô edzés miatt. 
Az ilyen felesleges sérülések azonban egy kis oda-
figyeléssel megelôzhetôk, a panaszok pedig köny-
nyedén kezelhetôk. Már nem csak az egyszerû, 
általános sportkrémekkel találkozhatunk, hanem kü-
lön készítmények javasoltak a bemelegítéshez, az 
izomlazításhoz és a sérülések kezelésére. Egyre 
többen ismerik és alkalmazzák a sportkrémek/gélek 
új generációját, melyek specifikus megoldást jelen-
tenek a problémákra. 

Miért is jó, hogy ennyi fajta krém/gél van je-
len a piacon? Gondoljunk csak bele! Nagyon is 
szükségszerû, hiszen másról szól a bemelegítés, 
mint a levezetés, tehát az ezekhez használt sport-
krémeknek is más és más a funkciója.

START - bemelegítés
A megfelelô bemelegítés fontosságát nem lehet 

elégszer hangsúlyozni: kell, hogy a szervezet fizika-
ilag és mentálisan is felkészüljön az edzésre, és az 
optimális „üzemi hôfokot” elérje. Ám, gyakran adód-
hat olyan helyzet, amikor nem jut rá elég idô, vagy 

az elôzô edzés áldásos hatása még érezhetô. Ilyen-
kor tesz jó szolgálatot a Start bemelegítô gél, ami 
biztosítja az izmok optimális oxigén és vérellátását, 
javítja a bemelegítés hatékonyságát, csökkenti a sé-
rülések kockázatát és hozzájárul a teljesítmény fo-
kozásához. 

STOP - izomlazítás
Ugyanilyen fontos a levezetés, az izmok, ízületek 

megnyugtatása és az ahhoz használandó úgyneve-
zett Stop izomlazító készítmények, melyek az edzés, 
következtében jelentkezô fáradtságérzetet csök-
kentik, frissítenek, valamint gyulladáscsökkentô és 
izomgörcsoldó hatásuknak köszönhetôen segítik 
megelôzni az izomláz kialakulását.

Sérülés - regenerálás
Ám minden körültekintés ellenére is elôfordulhat 

kisebb vagy nagyobb sérülés. A fájdalom azon-
nali mérséklésére javasolt az ICE gél használata, 
mely hosszan hûsíti a sérült területet. A sportsérü-
lés kezelésében, az izmok, ízületi szalagok gyógyí-
tásában jó szolgálatot tesz a Regeneráló sportkrém, 
amit kúraszerûen, napi háromszor is célszerû hasz-
nálni.

Szerencsére már az egészségtudatos sportolók 
is találhatnak maguknak olyan készítményeket, me-
lyek természetes eredetû alapanyagokkal készül-
nek, tartósítószer-mentesek és gyógynövényekkel 
nyújtanak professzionális megoldást a fent említett 
problémák mindegyikére. 

Gyöngyösi Lilla
Testnevelés - Rekreáció 

tanár 
 www.drkelen.hu
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“A 2013. évre és a 2014-bôl eltelt idôszakra 
visszatekintve kijelenthetem, hogy is-
mét eseménydús éveket tudhatunk ma-
gunk mögött…” – fogalmazott kérdé-
sünkre válaszul Törzsök Zsolt MKSZSZ 
elnök. Majd folytatta: „Az Idén a fennállá-
sának 120. évfordulóját idén ünneplô Ma-
gyar Kerékpáros Szakági Szövetség ál-
tal elért eredmények magukért beszélnek. 
Tagszervezeteink sportolóink és a szö-
vetségi sportvezetés elkötelezettségének 
hála nemcsak hogy sikerült megôrizni a 
sportág mûködôképességét, de ebben az 
idôszakban nagyon komoly háttérmunka 
is folyt a sportág jövôjének megalapozása 
érdekében…”

Új pályát építünk, új korszak veszi kezdetét ha-
marosan:

A sportágban dolgozó sportszakemberek és ko-
rábbi pálya versenyzôk segítségével az MKSZSZ el-
készítette a Millenáris kerékpárpálya kétlépcsôs köz-
beszerzési eljárásához a mûszaki tartalmat, amelyet 
a tendert kiíró MNSK elfogadott. Elsô körben csak 
a létesítendô új pálya látványtervezésére került sor. 
Az elsô fázis eredményhirdetésre 2014. januárjá-
ban meg is történt, amelyre számunkra ismeretlen 
okból az MKSZSZ képviselôit „elfelejtették” meg-
hívni. A mûszaki tartalom Törzsök Zsolt MKSZSZ 
elnök koordinálásával került összeállításra. De az 
MKSZSZ szakértôi segítséget kapott az Olasz Ke-
rékpáros Szövetségtôl, valamint Brian Cooksontól – 
az azóta már UCI elnökké választott – British Cycling 
elnöke is szakértôket bocsátott térítésmentesen az 
MKSZSZ rendelkezésre konzultációs jelleggel.

Második fázisban a Millenáris tervpályázatot 
elnyerô Váncza mûvek kötelezô jelleggel kell, hogy 
bevonja az UCI (Nemzetközi Kerékpáros Szövet-
ség) illetékeseit, valamint a világ 3 legnagyobb gya-
korlattal rendelkezô pályatervezô és építô cégének 
egyikét. A kerékpáros pálya tervezése és kivitelezé-

se tehát csak szakcég bevonásával történhet meg.
Az MKSZSZ képviselôi hosszú hónapok munkájá-

val adtak szakértôi háttértámogatást a Magyar Ke-
rékpársportok Szövetségének a kiemelt kerékpá-
ros sportágfejlesztési programjának kialakításához, 
amelynek eredményeképpen nemrég megérkezett 
a 2013. év második felének feladataira elôirányzott 
összeg. A dolog egyetlen „szépséghibája”, hogy az 
eredeti program 8 szakágra kidolgozott közel 500 
milliós éves összege helyett éves szinten az MKSZ 
nagyságrendileg 180 millió körüli összeggel gazdál-
kodhat, amelybôl az MKSZSZ éves szinten 62 millió 
forintos összegben részesül

Országúton és pályán cél az olimpiai kvóta, te-
remkerékpárban EB bronzéremmel ünnepeltünk

Utensilnord-Ora24.eu néven, kontinentális pro-
fi csapat képviselte hazánkat az Europe Tour ver-
seny-sorozatban, 2013-ban. A versenyszezon köz-
ben szerzett gyôzelmek, helyezések, és UCI Europe 
Tour pontjaiknak köszönhetôen az újonnan debü-
tált világbajnoki számban, a csapatversenyben is 
indulhatott Magyarország illetve profi csapatunk, 
az olaszországi Firenzében rendezett VB-n, aho-
va az elmúlt 20 év legnagyobb versenyzôi létszá-
ma kvalifikálta magát. Lovassy Krisztián, Dér Zsolt 

10Bringaplusz www.bringas.hu

Véleményem szerint a kerékpársport 
sikertörténet lehet rövidesen itthon is



Véleményem szerint a kerékpársport 
sikertörténet lehet rövidesen itthon is



és Kusztor Péter révén pedig korábbiaktól eltérôen 3 
versenyzônk is az Europe Tour összetett versenyso-
rozat elôkelô 1-200 versenyzôje között végzett.

Profi csapatunkon kívül egyéni versenyzôk is 
öregbítették 2013-ban hazánk hírnevét a nemzet-
közi profi versenyzôk között: két hölgy – Király Mó-
nika (Squadra Scappatella) és Kormos Veronika 
(Sengers Ladies Cycling Team), valamint Sagát Ar-
túr (Equipe Cycliste Ekoi – Devinci) az America Tour-
ban.

A 2013. évi GP Wienna UCI kategóriás pályaverse-
nyen Szalontay Sándor (FTC) 10,402 másodpercre 
javította a 200 méteres repülôrajtos idôfutamverseny 
országos csúcsát és 1000 méteren is új fedett pá-
lyás országos csúcsot hajtott, 1.05.809-ra módosít-
va a korábbi rekordot. 2014-ben ez elôbbit két ízben 
ismegjavította. Május 22-én elôre bejelentett csúcs-
kísérlet során, ma kora este rió-i olimpiai reménysé-
günk – Szalontay Sándor FTC 10,38 másodpercre 
javította a 200 méteres repülôrajtos idôfutam fedett 
és nyitott pályás országos csúcsát a Millenáris Ke-
rékpárpálya betonteknôjében. Ezt egy hónappal 
késôbb a lengyelországi Pruszkowban a Lengyel 
Nagydíjon 10,367 másodpercre javította.

Az MKSZSZ támogatásával utaztatott ifjúsági or-
szágúti válogatottunk kivívta a kvalifikációt az idei 
évi pekingi Ifjúsági Olimpiai Játékok csapatverse-
nyére az MTB-s világbajnoki helyezettel együtt. Bí-
zunk benne, hogy jó eredménnyel örvendeztetnek 
meg a jelenleg zajló küzdemek végeztével.

Az MKSZSZ sikerrel rendezte meg a 2013.évi V4 
tesztversenyt, amely alapján idén már UCI Europe 
Tour versenyek kerültek megrendezésre 4 ország 
együttmûködésében és jövôre már mint EYOF teszt-
verseny kerül megrendezésre, készülve a 2017-es 
gyôri Európai Ifjúsági Olimpiai Játékokra.

Teremkerékpárosaink 2013-ban egy világbajnoki 
ötödik (Schön Martin) és egy hatodik (Dévényi Bá-
lint – Paróczi Lénárd), valamint egy európa bajnoki 
negyedik (Kaliczka Bence – Varga Marcell) és egy 
ötödik (Balogh Boglárka – Becsák Alexandra) hely-
lyel öregbítették a magyar kerékpársport nemzetközi 
hírnevét. 2014-ben – a Tatán rendezett teremkerék-
páros Európa Bajnokság küzdelmei során egy EB 
bronzéremmel fejelte meg Kaliczka Bence-Varga 
Marcell páros.

Három Europe Tour verseny került megrendezés-
re (Kosice-Miskolc, CET Miskolc GP és CET Buda-
pest GP), amelyek közül a Central-European Tour 
Budapest GP-n Lovassy Krisztián emlékezetes 
gyôzelmet aratott. Idén sajnos nem sikerült a dup-

lázás, Krisztián sajnos bukott a versenyen, bár az 
elôzô két nap küzdelmei során ô volt a legjobb ma-
gyar. Története kicsit hasonló Dér Zsoltiéhoz, aki a 
Marokkói Körversenyen – a sárga trikó védelméért 
folytatott heroikus küzdelemben szerzett komoly sé-
rülést.

A Sutkó Mihály fôszervezô nevéhez kötôdô 
Central-European Tour 2013 sajtótájékoztatójának 
fényét ismét illusztris vendégek emelték. A rendezvé-
nyen olyan meghívott nemzetközi hírességek is részt 
vettek, mint: Evgeni Berzin – háromszoros világbaj-
nok, a Giro d’italia 1994-es gyôztese, Giro d’Italia és 
Tour de France szakaszgyôztes, a Liége-Bastogne-
Liége klasszikus korábbi gyôztese. Djamolidine 
Abdoujaparov – aki versenyzôi pályafutása során 
több, mint 50 nagy versenyt nyert meg. Agresszív 
versenystílusa miatt „Taskenti terrorista” volt a bece-
neve, és speciális rekordot állított be – elmondhat-
ja magáról: a három legnagyobb körversenyen is 
megszerezte a legjobb sprinternek járó trikót (Tour 
de France, Giro d’italia, Vuelta a Espagna). Angelo 
Zomegnan – a Giro d”italia szervezôje 2011-ig, az ta-
valyi olaszországi országúti kerékpáros világbajnok-
ság (Firenze) szervezô bizottságának elnöke.

2014-ben pedig sikerült hazánkba csábítani 
Gilberto Simonit – a Giro d”Italia kétszeres összetett 
gyôztesét is, akik kimagaslóan eredményes pályafu-
tása során összesen 15 Olasz körversenyen, 4 Tour 
de France-on és 5 Vueta a Espana-n vett részt, vala-
mint számtalan profi gyôzelem fûzôdik nevéhez.

Az év sportolói…
Az MKSZSZ elnöksége 2013 év végén is kiosz-

totta az év sportolója kitüntetô címeket országút, 
pálya és teremkerékpáros szakágakban:

• Felnôtt férfi országút (megosztva): Lovassy 
Krisztián (Utensilnord-Ora24.eu, edzôje: Stubán 
Ferenc) és Kusztor Péter (Utensilnord-Ora24.eu 
edzôje: Stubán Ferenc)

• Felnôtt férfi pálya (megosztva): Lovassy Krisz-
tián (BVSC, edzôje: Pataki Ibolya) és Szalontay 
Sándor (FTC, edzôje: Hóbor Lajos)

• Felnôtt nôi országút: Király Mónika (Squadra 
Scappatella, edzôje: Tóth István)

• Felnôtt nôi pálya: Kercsó-Magos Zsuzsanna 
(BVSC-Zugló, edzôje: Pataki Ibolya)

• Felnôtt férfi teremkerékpár: Schön Martin (Bo-
kodi SE, edzôje: Szûcsné Vida Edit)
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weboldal:    www.nopeus.eu 

facebook:    Nopeus Bike 

Nopeus Infóvonal:  +36 20 479 5555 

  

  

  

 





A SPYRAL termékek 2008. évben 
jelentek meg elôször a magyar 
kerékpáros alkatrész piacon.
A termékkör ismertsége egyre növekszik 
és a választék ma már többmint 300 terméket 
takar és folyamatosan bôvül.
Termékstratégia: a funkció-minôség-ár összhangja
A Spyral termékek vevôköre, a korrekt ár-minôség 
arányt keresô igényes kerékpárosok.
Kiemelkedôen erôs termékcsoportok:
pedálok, markolatok, kormányok, kormányszárak, 
kormányszarvak, kormánycsapágyak,
pumpák, monoblokkok, hajtómûvek, nyergek, 
fékek, fékkarok, fékbetétek, 
szerszámok, kesztyûk

Információ: www.megabikeltd.hu
/www.spyral.hu

Markolat Spyral 
Analoque fekete, 
barna, 
fehér 100 gramm

Hajtómû Spyral Tour 
22/32/44AL 170mm 
754 gramm

Teleszkópos minipumpa 
Spyral Start kék 141 gramm



Buruczki Szilárd
1979. Január 13., Zalaegerszeg
Eredmények:
- Négyszeres MZB olimpiai cross Magyar Bajnok
- Kétszeres MTB Maraton Magyar Bajnok
- Négyszeres Cyclocross Magyar Bajnok
- Országúti Hegyibajnokság gyôztes
- Ötszörös Magyar Kupa XCO sorozat gyôztes
- Háromszoros Top Maraton összetett gyôztes
Bringáim:
- Merida Big Nine Carbon Team
- Merida Cyclo Cross Carbon Team
- Merida Scultura Evo 906

Lovassy Krisztián
1988.06.23-án születtem és 10 éves korom óta 
kerékpározom. Ez idô alatt pályán és országúton 
az elmúlt 16 évben összesen 72 magyar bajnoki 
címet szereztem. Az elmúlt 3 évben az év ország-
úti kerékpárosa voltam, tavaly az év pályakerék-
párosa is. Kétszeres elit országúti magyar bajnok 
és többszörös UCI Europe Tour verseny gyôztes! 
2012-es Londoni olimpiai résztvevô! Jelenleg a 
Norvég Team Fixit.no kerékpárosa vagyok!

Rózsa Balázs
vagyok, 19 éves, az egyetlen hazai kontinentális 
kerékpáros csapat, az Utensilnord kerékpárosa. 
Az utánpótlás korosztályokban is többször végez-
tem országos bajnokságokon dobogón, de legna-
gyobb sikeremet idén, az Országúti Bajnokságon 
értem el, ahol a legnagyobb hazai kerékpároso-
kat sikerült legyôznöm. A jövôben szeretném bi-
zonyítani, hogy ez az eredmény nem véletlen volt, 
célom a nemzetközi versenyeken a minél ered-
ményesebb szereplés.
Team:
- Merida Scultura Evo 906

Szurominé Pulsfort Diána 
(Országúti kerékpáros /5XMagyar Bajnok)
Amióta az eszemet tudom, sportolok. Általános 
iskolásként versenyszerûen úsztam, de mellette 
szinte minden sportágban aktív voltam. 
Az országúti kerékpársporttal fôiskolásként is-
merkedtem meg és mai napig ûzöm. Kerékpáro-
zás számomra több mint sportág... ez egy élet-
stílus! Nagyon szeretem a száguldozás és a 
szendvedés egyvelegét.
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Brassay Réka 
Eredményeim: A sportolást 6 évesen kezdetem 
Veszprémben a Vte színeiben, 1986-ban már iga-
zolt versenyzôjük lettem. Itt kezdôdött minden….
Futóként többszörös magyar bajnok vagyok, 
5000m félmaraton távokon. Duatlonozni, 2001-
ben kezdetem egy sérülés után, többszörös ma-
gyar bajnok vagyok, Ausztráliában Duatlon Világ-
bajnokságon 8. helyezést értem el, Hosszútávú 
Duatlon Hollandia 4. hely. Duatlon Eb. csapat 
2.helyezés. Triatlon többszörös féltávú magyar 
bajnok, 2008 Ironman magyar Bajnok 9:38:46, 
2013 ban ironman 2. hely. Poodersdorf Ausztria, 
Horvátország Miljet, féltáv 1.hely Porec Horváth 
o., Ausztria Litsau féltáv 2.hely. 

Boronkay Péter
Sportág: Triatlon, Tereptriatlon
Egyesület: Dr Bátorfi AKTK
Eredményei: 3x világbajnok
5x Európa bajnok
Többszörös Világkupa gyôztes
Magyar Bajnok

Szabó Attila
vagyok. Triatlonista. 11 éve ûzöm ezt a hétköz-
napinak nem mondható sportot. Pár éve kezdtem 
el a hosszabb távokkal foglakozni. 
2013-ban megszereznem az elsô Ironman-távú 
országos bajnoki címemet, aminek nagyon örül-
tem. Célom a triatlon csúcsának számító Hawaii 
világbajnokságra való kijutás! 



Nem akarom rögtön lelôni a poént, de egy nem-
rég készített amerikai felmérés kimutatta, hogy az 
elektromos kerékpárok miatt egyre többen és egy-
re gyakrabban bringázunk!

Megdöbbentô, de míg a felmérésben 
résztvevôknek csak 55%-a kerékpározott korábban 
legalább heti rendszerességgel, miután elektromos 
kerékpárt vettek, ez a szám 93%-ra növekedett! 

Talán még ennél is komolyabb a fejlôdés egy 
másik statisztikai mutatóban: 6%-a a megkér-
dezetteknek felnôttként egyáltalán nem kerék-
pározott, viszont elektromos kerékpárral a 89%-
uk napi vagy heti rendszerességgel teker! Nem 
elképesztô?!

Tisztán látszik, hogy egy komoly gátat szaba-
dított fel ezekben az emberekben az elektromos 
kerékpár. Azzal, hogy eltörölte a korlátokat, hogy 
megkönnyítette az emelkedôre való feljutást, hogy 
megnövelte az elérhetô átlagsebességet, renge-
tegen fedezték fel maguknak ismét a kerékpáro-
zásban rejlô fantasztikus lehetôségeket. Akár az 
egészséghez fontos mozgásra gondolunk, akár a 
napi közlekedés megkönnyítésére vagy éppen ol-
csóbbá tételére.

Ahogy egyre többen ismerik meg a pedelec 
rendszerû, tehát a pedálozáskor rásegítésként 
mûködô elektromos kerékpárokat, úgy egyre töb-
ben váltanak.

Számunkra, mint elektromos kerékpár bolt szá-
mára különösen érdekes, hogy a vásárláskor gyá-
ri komplett kerékpárt vagy átépítést választanak 
a tengerentúlon. Nálunk az elôbbi van erôs túl-
súlyban, viszont az USA-ban csak 48% vett gyá-
ri elektromos kerékpárt, a maradék 52% viszont 
inkább meglévô kerékpárját alakította át elektro-
mossá. A legtöbben egyébként montijukba szerel-
tettek rásegítést, ami érthetô is, ha arra gondolunk, 
hogy általában az erdei utakon kell a legdurvább 
emelkedôkkel megküzdeni.

A legtöbben az autóhasználatuk csökkentésé-
re vagy a tekerés megkönnyítése céljából vettek 
elektromos bringát. A fittség növelése és a dom-
bos környék is erôs motiváló faktornak számít.

A felmérésnek sok pozitív üzenete van, de szá-
munkra a legfontosabb, hogy akik megvették 
elektromos kerékpárjukat, azok nem bánták meg 
a vásárlást. Nem egy olyan termékre költöttek, 
amit a kereskedô rájuk tukmált, és pár használa-
tot után ott porosodik a garázsban, hanem mivel 
megtapasztalták az elônyeit, ezért nap mint nap 
örömmel használják elektromos kerékpárjukat. Ha 
pedig valamit sûrûn használunk, akkor arra érde-
mes kiadni komolyabb összeget is, fôleg ha ez az 
egészségünk, az életminôségünk, a boldogsá-
gunk növelése területén komoly eredményekkel 
is jár!

Annyira Más Bringabolt
2011 Budakalász Tanító u. 2.
Telefon: +36 26 343-353
E-mail: info@ambringa.hu
Web: www.ambringa.hu
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Pedelec kerékpárral 
többet fogsz bringázni!

Idônként felteszik nekünk a 
kérdést, hogy az elektromos 
kerékpárok kiknek valók? 
A lustáknak? Miképpen 
változtatja meg az életünket, ha 
elektromos kerékpárra váltunk? 
Kevesebbet vagy többet fogunk 
bringázni? Egészségesebbek 
vagy tunyábbak leszünk?



Fényvédô faktor 15 
a nap káros sugarai ellen

webshop.salvus.huáruházakban, 
patikákban is kapható www.salvus.hu

S A L V U S
®

Különleges összetétele hidra-
tálja, bársonyosan puhává 
varázsolja bôrét, és egyben 
védelmet nyújt a napfény 
bôrt öregítô káros hatásával 
szemben.

A Salvus gyógyvíz értékes 
ásványi összetevôi mellett a 
kókusz olaj, az édesmandula 
olaja, a napraforgó olaja, 
az olíva olaja, a kamilla, 
az uborka és az aloe vera az uborka és az aloe vera 
kivonata, valamint a B5 
provitamintartalom és a 
fényvédô faktor is hozzájárul 
ahhoz, hogy arcbôre egész 
nap megôrizze reggeli 
frissességét.

Nappali krém

Érzékeny bôrömet kifejezetten 
puhává és bársonyossá teszi. 

Gyorsan beszívódik, ezért 
smink alá is bátran ajánlom. 

Peller Anna, színésznô
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A kerékpározás gyerekkorban még egy igazán 
elterjedt mozgásforma, mely családalapítás után 
sokak életében jelentôsen háttérbe szorul a min-
dennapok rohanása közepette. Mire az ember 10-
20 évvel késôbb  ismét nyeregbe pattan, akár a 
gyermekei miatt, akár azért, mert szeretné ismét 
átélni a fiatalkori kerékpártúrák varázslatos élmé-
nyét, már azt tapasztaljuk, hogy nem gurul a ke-
rék olyan könnyen, mint régebben. Valahogy me-
redekebbnek tûnnek az emelkedôk, hosszabbnak 
a távok, és minden nehézkesebb, mint régebben. 
Kevesebb az öröm és több a szenvedés. Nehe-
zebb együtt bringázni kedvesünkkel, barátainkkal, 
hiszen az eltérô edzettség miatt csak rövidebb tá-
vokon és könnyebb utakon tudunk együtt tekerni, 
közben akár hátráltatva is túratársunkat. Gyakran 
emiatt már el sem jutunk azokra a csodás útvo-
nalakra, ahol csendes, autóktól elzárt, hangulatos 
erdei utakon, egy tó vagy egy folyó partja men-
tén  tekerve igazán átélhetjük, milyen örömet tud 
nyújtani a kerékpározás.

Mi lehet a tökéletes megoldás? Nyugat-Európá-
ban már hihetetlen népszerûségnek örvendenek 
a pedelec bringák, vagy másnéven elektromos 
rásegítéses kerékpárok. Ezek tulajdonképpen 
olyan elektromos motorral felszerelt kerékpárok, 
melyeknél a beépített segéderô csak akkor lép 
mûködésbe, ha mi is pedálozunk, és csak annyi-
ra, amennyire mi szeretnénk. A lényeg tehát, hogy 
egy pedelec rendszerû kerékpárral ugyancsak te-

kernünk kell, azonban a tekerés nehézségét úgy 
csökkenthetjük, ahogy éppen szeretnénk! Meg-
tehetjük, hogy síkon teljesen önerôbôl hajtunk, és 
csak az emelkedôkön kérjük a segítséget, de ha 
fáradtak vagyunk, akkor akár a teljes távon meg-
könnyíthetjük magunknak a bringázást.

Nincs többé gond az emelkedôkkel, a sebes-
séggel, a szembeszéllel, a gyorsítással, hiszen 
minden nagyobb erôlködést megszüntethetünk, 
minden teljesen csak rajtunk múlik. Teljes sza-
badságot kapunk, oda és annyit mehetünk túráz-
ni, ahol és amennyit csak szeretnénk! Egészsége-
sebbek leszünk, hiszen mozgunk, edzettségünk 
növekszik, de közben nem kell túlterhelnünk iz-
mainkat, ízületeinket, bármilyen emelkedô kerül is 
utunkba.

Viszont itt már nem a nagyszülôk által hasz-
nált gyatra minôségû, nehéz és lassú kerékpá-
rokról beszélünk! Az utóbbi 10 évben ez a piac 
olyan hatalmas mértékû fejlôdésen ment keresz-
tül, mint a mobiltelefonoké. A mai modern elekt-
romos kerékpárok a hétvégi bringázásokon túl 
már komoly hosszú túrákra ugyanúgy használha-
tóak, mint napi közlekedésre, munkába járásra, 
vagy akár sportolásra. Szépek, erôsek, dinamiku-
sak, ugyanakkor sokkal könnyebbek, gyorsabban 
feltölthetôek akár menet közben is például lejtôn 
lefelé, és mindemellett akár 100 km feletti hatótáv-
val is rendelkezhetnek! 

Nem egyszerû azonban eligazodni az elektro-
mos kerékpárok egyre változatosabb világában, 
jól jön a segítség, mert idehaza ez még újdon-
ságnak számít. A sokféle eltérô konstrukció közöt-
ti különbségek nem ismerete, a gyakran nehezen 
értelmezhetô, vagy félreérthetô gyári specifikációk 
a felhasználók számára akár komoly tévedésekre 
is vezethetnek. Pedig egy többszáz-ezres kerék-
pár megvásárlása elôtt nem árt többet tudni arról, 
mit is kaphatunk a pénzünkért!

Hogyan válassza ki tehát az ember azt, hogy 
melyik modell lenne számára a legmegfelelôbb? 

Eddig nem volt egyszerû összegyûjteni az infor-

Nyugat-Európában már így 
kerékpároznak a 30 felettiek

Ahogy egyre kevesebb idô jut 
a család és a munka mellett a 
mozgásra, azok a fránya zsírpárnák 
alattomosan kúsznak fel a 
derékra. Milyen módon tartsuk 
karban magunkat úgy, hogy 
élményt nyújtson a testmozgás 
a megpróbáltatások helyett?







d

#BELIEVE

        ‘EVERY
    SETBACK
 HAS A GOAL       
         INSIDE’

– Daryl Impey – 
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Scan the code

Watch the video and share your belief on weraceshimano.com/believe
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Érezte már azt, hogy nehéz tartani a tempót brin-
gázáskor a többiekkel? Volt már olyan, hogy le kel-
lett szállnia a kerékpárjáról, és tolta az emelkedôn? 
Vagy éppen fordítva, Ön volt az, akinek várnia kel-
lett a társára minden domb tetején? Érezte már, mi-
lyen megterhelô a csomagokkal és/vagy a gyerekkel 
megpakolva feltekerni egy emelkedôn?

Esetleg pont ezek miatt a kellemetlen pillanatok 
miatt bringázik ritkábban?

Most képzelje el, milyen lenne, ha könnyedén 
fel tudna tekerni bármelyik lélegzetállító kilátással 
rendelkezô hegycsúcsra, például a visegrádi várba, 
hogy onnan nézzen le a lent kanyargó Dunára! Ha 
nem jelentene gondot, hogy tartani tudja a tempót a 
többi túrázóval, ha sose maradna le, ha nekivághat-
na körbetekerni a Balatont! Ha nem szakadna meg 
még akkor sem, ha csomagokat vagy a gyerekét kell 
felvontatnia utánfutóval a dombon! Mindezt anélkül, 
hogy közben a szíve kiugorjon a helyérôl, csupán 
olyan megterhelés mellett, mintha síkon haladna egy 
könnyedén suhanó bringával! Ugye milyen jó lenne, 
ha nem lennének Ön elôtt akadályok, megugorhatat-
lan nehézségek? Megnyílna a lehetôsége arra, hogy 
a legszebb vidékeken tekerhessen, bármit megnéz-
hessen, bárhová eljuthasson! Olyan élményekkel 
gazdagodhatna, melyekre sok év múlva is örömmel 
gondolna vissza kedvesével, gyermekével vagy ép-
pen barátaival együtt!

Miért kellene lemaradni minderrôl? Az ilyen élmé-
nyek életre szóló emlékeket adhatnak és megszilár-
díthatnak családi és baráti kapcsolatokat.

A fenti álomszerûen szabad bringázás ráadásul 
nem lehetetlen, egyszerûen elérhetô! Csak arra vár, 
hogy Ön is felfedezze!

A megoldás kulcsa: pedelec kerékpár.

Hogy mik azok a pedelec kerékpárok?
Ez egy Nyugat-Európában már rendkívül 

népszerû, új generációs elektromos kerékpár fajta, 
mely hatékonyan képes besegíteni a meghajtásba, 
így pedálozáskor a saját erônkön kívül a beépített 
elektromotor ereje is rendelkezésünkre áll bármikor. 
Ha akarunk, csak önerôbôl is tekerhetünk, de ha be-
kapcsoljuk a rásegítést, akkor a beállított fokozatnak 

megfelelô könnyítést kapjuk, így olyan lazán teker-
hetünk fel a legdurvább emelkedôkön is, mintha sí-
kon bringáznánk. A dombról lefelé pedig akár visz-
sza is nyerheti a felhasznált energia nagy részét a 
visszatöltésre is képes modellek motorfékét használ-
va. A pedelec kerékpárok tehát képesek arra, hogy 
bármilyen domborzatot a kívánt mértékben “kivasal-
janak” az Ön számára, és eltüntessék a nehézsé-
geket, melyek eddig hátráltatták, hogy részesüljön 
a legszebb, legemlékezetesebb kerékpáros élmé-
nyekben.

Mindezt persze nagyon nehéz elképzelni egy 
ilyen cikk alapján, ezért próbálja inkább ki! 

Szavakkal ugyanis kifejezhetetlen, elmondhatat-
lan, milyen érzés, mikor felszabadultan, könnyedén 
bringázunk, mikor az emelkedôn lehagyhatjuk még 
az edzett sportolókat is. (Ahogy arról korábbi cik-
künkben beszámoltunk, a tavalyi Kékesi csúcstáma-
dáson például a versenyzôket messze leelôzve ju-
tott fel a Kékestetôre egy pedelec-en tekerô amatôr 
bringás.)

Szerencsére a kipróbáláshoz és ezen élmények 
megszerzéséhez nem kell külföldre menni, pár éve 
már hazánkban is van olyan kerékpárbolt, ahol ki-
próbálhatóak, kibérelhetôek és megvásárolhatóak a 
pedelec elektromos kerékpárok. Érdemes ellátogat-
nia ezért az www.ambringa.hu Annyira Más Bringa-
boltba, a komfortos kerékpározás specialistájához, 
ahol az elektromos kerékpárok és fekvôbringák leg-
nagyobb hazai kínálatából választhat.

Ne halogasson, ismerje meg a kerékpározás leg-
újabb, legszabadabb, legélvezetesebb módját, me-
lyet a pedelec bringákkal tapasztalhat meg! Ne ma-
radjon le, jelentkezzen most azonnal a kipróbálásra 
ezen a linken: www.ambringa.hu/szolgaltatasok/
ingyenes-proba Annyira Más Bringabolt kerékpár 
próbájára jelentkezés.

NE MARADJON  LE!





Piliscsabán kerül megrendezésre 
a 8. Életfa Terepfesztivál,

amely évek óta az egyik legszínesebb és legaktí-
vabb tömegsportrendezvény Magyarországon, a te-
repsportolók év végi megmérettetése. 

A fô versenyszám idén is a terepduatlon lesz, 
amely egyben Országos Bajnokság is, ahol nem-
csak a fantasztikus pilisi terep vár a legkisebbekre 
és a nemzetközi szintû versenyzôkre egyaránt, ha-
nem a X2S hagyományaihoz híven a pálya különle-
ges akadályai is komoly kihívás elé állítják a váltók 
tagjait csakúgy, mint az egyéni versenyzôket.

Versenyek minden korosztálynak többféle sport-
ágban és távon - a legkönnyebbtôl, a legnehezeb-
big. Nordic Walking oktatás, bemutatók és túra, chi-
kung, jóga, futás, terepfutás, kerékpár, terepduatlon.

Terepsport Workshop - a legjobb magyar terep-
sportolók válaszolnak a kérdésekre, mesélik el ta-
pasztalataikat.

Színes családi programok, vetélkedôk, tombola, 
sport és életmód tanácsadás, masszázs bemutatók, 
meghívott vendégek.

ÉRDEKESSÉGEK
Száraz Dénes idén a terepduatlonban már kor-

osztályos bajnoki címért száll versenybe! 
Pindroch Csaba a maratonfelkészülés részeként 

futja le a terepfélmaratont.
Mester Bálint, idén a legjobb magyar Spartan 

Race versenyzô, aki fô versenyszámában a terep-
triatlonban korosztályos világbajnok, bajnoki címvé-
désre készül terepduatlonban. Azonban ellenfelei 
között ott lesz Sipiczki Csaba kalandverseny speci-
alista, Medgyes Gábor többszörös magyar bajnok 
terepversenyzô, valamint Váraljai Vázsony és Varga 
Tamás Ervin is.

Poór Brigitta hazánk jelenleg legeredményesebb 
tereptriatlon versenyzôje és Dósa Eszter a leg-
jobb MTB maraton versenyzô összecsapása látvá-
nyos versenynek ígérkezik. A versengésbe beszáll 
Partics Katalin kétszeres olimpikon öttusázó is, aki 
nemrégen szeretett bele terep multisport versenyek-
be.

A IV. Nahrin szendvicskrém verseny idén több 
új kategóriával bôvül, a résztvevôk és a kóstolók 

(azaz mindenki) örömére. A 
pályamûveket szakmai zsûri 
is díjazza, Pálvölgyi István 
mesterszakács vezetésével.

A folyamatosan bôvülô 
programokról és friss informá-
ciókról a www.tereptriatlon.hu 
weboldalon lehet olvasni.
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8. Életfa 
terepfesztivál

 Terepduatlon OB, terepfutás, terepkerékpár. Sport és családi nap Piliscsabán 8. alkalommal



+3670 3
423049

bettim
akai@

gmail.com

Makai B
etti

Bringás ruhák 
nem csak csajoknak!

Futó, triatlon, táncos, ruhák
Ékszerek, kiegészítők

Mezítlábas futó szandál
Városi design

Egyedi tervezés

Bringázz
csajosan

mbfashion.hu
MBfashion/Facebook

télen nyáron!
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Terepsport - 

mi így szeretjük

www.terepsport.hu

Városi terepfutás

By X2s Multisport teAM

további információk a X2s események honlapon: www.tereptriatlon.hu
Életfa program: www.eletfaprogram.hu   rendezvényszervezés, csapat: www.x2s.hu

A X2S rendezvények közéleti védnökei: Pindroch Csaba és Száraz Dénes

  Szeptember  7. 
- terepduatlon oB

- MtB, terepfutás

- sportprogramok kicsiknek és nagyoknak

- terepgyerek játékok

- életmód tanácsadás, szűrések, mérések

- különleges ételek és egészséges finomságok

- chi-kung, tai-chi gyakorlás

- iV. Nahrin szendvicskrém verseny

2. piliscsaba City trail Városi futás
piliscsaba utcáin, természetes 

és városi akadályain. 

egyéni és 3 fős váltóverseny

X2S Multisport 2014

Versenyközpont: egyetem u. 1.

kAlANd • VerseNy

Az esemény védnöke Gáspár Csaba, piliscsaba polgármestere

Viii. ÉletfA 
terepfesztiVál 
CsAládi NAp, eGÉszsÉG És sport

D E V E L O P M E N T  &  S O L U T I O N S

X2S plakat A2 Piliscsaba 2014 05.indd   1 2014.08.07.   19:24:49
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Minden Vásárlónk átlagosan

      20 - 40 - 60% -ot 
takarít meg, amikor nálunk vásárol. 
                                Nekik nem mindegy.

                      És Neked???

      
       kerékpárok, alkatrészek, kiegészítük a legjobb árakon
                                                         természetesen a kiadványban megtalálható márkák is

életünk a kerékpár
eBIKE.hu

info@ebike.hu

inf
o@

eb
ike

.hu

06-70-527-5995

06-70-527-5995



Erős stimuláns a tökéletes összpontosításhoz és intenzitáshoz.
Újra energizál, amikor a verseny igazán keménnyé válik.
Gyors hidratálás, köszönhetően a magas elektrolit tartalomnak.

X’TREMEEnergySource

EnergySource 4:1 Csúcstechnológiás regeneráló sportital 
edzés közben és után.
Egyedülálló Hi Electrolyte Görcs elleni formula, ami a maximális 
folyadék utánpótlásra és a görcsök minimalizálására lett kifejlesztve.
Tartalmaz antioxidánsokat, hogy hatástalanítsa a szabadgyökök 
rombolását az izmokban.

4:1EnergySource

Az Energy Source egy koncentrált szénhidrát ital mix, arra tervezve, 
hogy maximális hosszantartó energiát biztosítson neked.
Forradalmi szénhidrátkeveréket, ami 25%-al több energiát ad
Egyedülálló Hi Electrolyte Görcs elleni formula, ami a maximális 
folyadék utánpótlásra és a görcsök minimalizálására lett kifejlesztve.
Alacsony ozmózissal a gyors felszívódás érdekében.
Garantáltan gyomorkímélő!Garantáltan gyomorkímélő!

FRUCTOSE
2:1EnergySource

Tartalmaz minden alapvető elektrolitet, hogy maximalizálja a 
folyadék és a szénhidrát-utánpótlást.
Könnyű kibontani, könnyű lenyelni, könnyű megemészteni és a 
természetes gyümölcsíz egyszerűen fantasztikussá teszi.
Az IsoGel egy új energiazselé, összetétele mint az Energy Gel, 
viszont elfogyasztásakor nem kell vizet magadhoz venned. 
Csak tépd le a tetejét és fogyaszd higítatlanul.Csak tépd le a tetejét és fogyaszd higítatlanul.
Garantáltan gyomorkímélő!

EnergyGel - IsoGel





A Wellness magazinban 2007 májusában megjelent Primavera cikk alapján.

Egy órányi intenzív sportolás és az ezzel járó izzadás akár másfél liter 
folyadékveszteséget is elôidézhet a szervezetben. A testtömeg két szá-
zalékának megfelelô vízveszteség esetén a vér már nem tud elegendô 
oxigént szállítani az izmokhoz, ezért azok hamar kifáradnak és akár 
10%-os teljesítményromlás is felléphet. 

NÉLKÜLÖZHETETLEN ANYAGOK

Testedzés vagy fi zikai munka hatására nemcsak folyadékot veszítünk, 
hanem értékes ásványi anyagokat is. Ezek pótlására az ásványvíz a leg-
ideálisabb, hiszen tartalmazza a legszükségesebb ásványi anyagokat: a 
nátrium, a kálium és a magnézium az izommunkához, a kalcium pedig 
a csontok egészségéhez nélkülözhetetlen. A víz fontos szerepet játszik 
testünk hûtésében is, a szervezet folyadékhiánya ugyanis felhevülést 
okozhat, ami jelentôsen csökkentheti a sportteljesítményt. 

MIKOR ÉS MENNYIT?

  – Elôtte: Sport elôtt fél-egy órával tanácsos fél liter ásványvizet meginni. 
– Közben: 15-20 percenként 1-2 dl víz elfogyasztása az ideális. 
–  Utána: Az edzést követô két órán belül fél-egy liter (vagy több, a 

folyadékveszteségtôl függôen) ásványvizet célszerû meginni, még ha 
nem is vagyunk szomjasak. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne egy-
szerre, hanem fokozatosan vegyük magunkhoz ezt a mennyiséget.

 Egész évben!
Primavera –

Minden olyan esetben, amikor 
szervezetünk energiaigénye 
növekszik, a folyadékigény is nô. 
Éppen ezért sportoláskor fokozottan 
oda kell fi gyelni a vízpótlásra.

természetes ásványvíz

www.primaveraviz.hu
www.facebook.com/Primavera.Hungary
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