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TÁJFUTÁS – TIKO Kupa
Az elmúlt hét végén rendezte meg a Juraj Prekop által vezetett zólyomi tájékozódási futó klub a több évtizedes múltra visszatekintő évzáró viadalát a TIKO
nagydíjat. A nemzetközi versenyre szombat délután -az Eger kupát követően- átrándult három pásztói, Czimer Z József, Reviczki Zsolt, Nagy Antal
tájékozódási futóhoz, Fedelin Tibor csapatvezető és felesége Fedelinné Kanyó Adrienn, mint versenyző csatlakozott.

2013.02.10. 22:22

Szlovákiában remekült szerepeltek a nógrádiak « Nógrád sportja

2/4

http://nogradsport.wordpress.com/2012/11/29/szlovakiaban-remekult-szerepeltek-a-nogradiak/

A Salgótarjáni Dornyay Sramkó Tibor vezetésével Stork Joachim Gábor, Stork Gábor, Horváth Ádám és Tábori
Milán érkeztek meg az idei megmérettetésre, ahol a rendezők este a Zólyomhoz közeli Sliacon éjszakai parkfutamot, vasárnap pedig Kovacova fürdő
környékén egy hosszabb távú futamverseny pályáit tűzték ki a versenyzők számára. Szombaton, az esti ködös sötétségben a pásztóiak a rajtba vezető
szalagozásról való letérés miatt az utolsó másodpercekben -szinte bemelegítés nélkül- tudtak csak a rajtvonalra állni. Ezt követően a mezőny összes tagjának a
kissé felázott vizes, komoly szintkülönbségű terep, a fényvisszaverő lapkák nélkül kihelyezett ellenőrző bóják, gyors, hibamentes felkeresése, komoly
nehézségekbe ütközött. A késő esti sötétségben a nógrádiak közül elsőként a serdülő korosztályban indult Tábori Milán ért célba, mint később kiderült nyerte
az éjszakai futamot, majd Reviczki Zsolt abszolútban is kiváló idővel szintén az első helyen végzett. Fiatalokkal a nyakában ért célba klubtársa Czimer Z.
József, őt az ifjúsági korosztályt képviselt Horváth Ádám követte. A nettő idők közlése alapján mindketten futamgyőztesek lettek. Két idősebb szenior
kategóriában Stork J. Gábor (M45),Sramkó Tibor (M50) a korosztályos harmadik helyen végeztek. Végül a nógrádi futók a vártnál sikeresebben zárták az
éjszakai futam küzdelmét.
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Másnap a futók átrándultak a közeli Kovacova fürdőhelyre, ahol már komolyabb távolságú, de rendkívül mély talajú vizes
terep várta őket. A pásztóiak ismét rendkívül figyelmetlenek voltak,-igaz, magyar nyelvű versenyinformáció nem állt a rendelkezésükre,-így Nagy Antal már
rajtot követően pályafelcserélést kapott, ami jelentős időhátrányt hozott számára. Később a versenypályák többségénél hibásan lett kitelepítve egy ellenőrző
bója, mely Czimer Z. József és Fedelinné Kanyó Adrienn kivételével minden nógrádi versenyzőt érintett, akik ezt követően több, kevesebb időt elvesztve
értek célba. Végül a versenyrendezőség minden érintett versenyzőnél törölte a hibás ellenőrzőpontot, mely ezúttal Reviczky Zsoltnak egy értékes összetett
győzelmet is jelentett. Tábori Milán és Horváth Ádám újabb sima futamgyőzelmet ért el. Sramkó Tibor és Stork Gábor a keresztbeverések folytán második
helyezésükkel összetettben meg tudták tartani a harmadik pozíciójukat. Nyíltban Czimer Z. József négy évtizeddel fiatalabb versenyzőtársai előtt szerezte
meg újabb futam, majd végül az összetett verseny győzelmét.

TIKO kupa végeredménye(zárójelben a futamhelyezések)
Open 1. (I. futam 1. II. futam 1.) Czimer Z. József 52:23 perc 2.Matej Daniel REN-Zvolen 67:06 3. David Kral VZA-Zilina 69:07 4. (6.4.) Fedelinné Kanyó
Adrienn 99:15 5. ( 4.7.)
Nagy Antal 103:46 M 16B 1.(1.1.) Tábori Milán 48:12 2. Adam Kral VZA-Zilina 52:33 3. (3.2.)Stork Gábor 57:48
M 18B 1(1.1.) Horváth Ádám 49:43
M 40 B 1.(1.1.) Reviczki Zsolt 58:37 2. Jozef Kral VZA-Zilina 62:56 3. Peter Borcin Zvolen 75:92
M 45B 1. Roman Schehovic Banská Bystrica 69:16 …4. Stork J. Gábor (3.5.) 90:19
M50B 1. Juraj Nemec Banska Bystrica70:12 2. Pavol Bednar Banská Bystrica 72:28 3. (3.2.) Sramkó Tibor 78:15
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