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TÁJFUTÁS – Dornyay sikerek az olaszországi árvízben. – A rendőrség leállította a versenyt!
A rendkívüli időjárás ellenére, hét végén, Európa egyik legrangosabb városi tájékozódási futóversenyét bonyolították le az olaszországi Velencében. Mint azt
az időjárás jelentésekből előre tudni lehetett, a velencei árvíz nem várt mértékben árasztja el a történelmi városrészt, közte a világhírű Szent Márk teret , de a
szervezők, a nagyszámú -37 ország, 470 klub, 3992 előnevező versenyzője miatt, a rendkívüli helyzet ellenére is, bevállalták a futók elrajtoltatását. A rangos
nemzetközi rendezvényen ott volt a Salgótarjáni Dornyay négy tájékozódási futója, akik két versenyformában is „szerencsésen,” és remekül teljesítettek.
A rangos verseny helyszínére való megérkezést követően csapat vezetője Stork Joachim Gábor szombati internetes érdeklődésünkre a következőket mondta:
- Pénteki megérkezésünket követően , reggel elfoglaltuk a szállást és utána egy vaktérképes edzést tartottunk. Ekkor még nagyon jó idő volt, sütött a nap
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- Pénteki megérkezésünket követően , reggel elfoglaltuk a szállást és utána egy vaktérképes edzést tartottunk. Ekkor még nagyon jó idő volt, sütött a nap
is. Szombaton reggel aztán kezdett vaddá változni az időjárás, de még ki lehetett bírni. Két fiamat, Gábort és Misit neveztük be a Park –O küzdelem
legerősebb felnőtt versenyszámába, ahol több korábbi világbajnokkal is egy pályán küzdöttek. Misi 15 évesen, a legjobb magyar helyezést elérve a 14. lett,
Gábor pedig a 40. helyen zárt.
Másnap Európa legrangosabb, leghíresebb és legnépesebb városi versenyére ébredők szinte megrémültek az éjszaka alaposan megváltozott időjárás miatt.
Özönvíz árasztotta el Velence alacsonyabban fekvő területeit.

Már javában, több órája folyt a küzdelem, a versenyzők háromnegyede az egyenkénti indítási rajtidőket
eltörölve teljesítette a versenypályákat, miközben a rajtban várakozó majd félezer versenyző előtt váratlanul megjelent helyi rendőrség és leállította versenyt.
Ilyenre a sportág történetében még nem volt példa. Történt ugyanis, hogy a fiatalok közül, többen rendkívül felelőtlenül, az időjárás miatt, csak egy jó bulinak
vették a versengést. Sokuk elsődleges célja az volt, hogy ezúttal minél jobban lefröcsköljék a nem éppen tiszta árvízzel a járókelőket, a turistákat, a
kirakatokat, az éttermek előtereit. Ezt a cselekedetüket rövid időn belül megelégelték a helyiek, volt olyan versenyző, akit elkaptak, megvertek, de voltak
olyanok is, akiket botokkal zavartak el a tervezett futó útvonalról. Végül a három és félezer célba ért versenyző között hirdették ki a korosztályos
végeredményeket, ahol remekül szerepeltek a Dornyay tájékozódási futói. Némi meglepetésre az OPEN 2 kategória versenyszámát félszáz tájékozódási futó
közül a Dornyay szenior korú versenyzője Stork Joachim Gábor nyerte meg. A felnőttek „B” kategóriájában Diószegi Bálint is remek sikert könyvelhet el
magának, hisz nagyon jó hajrájának, vagy inkább vízi futásának köszönhetően ,végül az értékes harmadik helyen ért célba. A 14 éveseknél Stork Gábor az
előkelő 11., még bátyja Stork Mihály a 16 éveseknél a szintén jónak mondható 23. helyezést tudta megszerezni.
33. Nemzetközi Velencei Tájékozódási Futóverseny végeredménye:
M 14 kategória (67 induló): 1. Banfi Nicola svájci 28:09 perc … 11. Stork Gábor Salgótarjáni Dornyay 34:14
M16 kat. (100 induló): 1. Scalet Riccardo olasz 45:50 … 23. Stork Mihály 54:00
MB kat. (95 induló): 1. Gallo Christopher olasz 53:29 2. Premek Mnlica cseh 57:28 3. Diószegi Bálint 57:53
OP2 kat.(50 induló): 1. Stork Joachim Gábor 38:17 2. Karl Edgar osztrák 39:21 3. Lenzzo Silvio olasz 41:06
Forrás: Cz. Zentai J.
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