Jól sikerült a XXX. jubileumi SporTolna Triatlon Fesztivál
A már hagyományosnak számító toronyfutással vette kezdetét a Fadd-Dombori
üdülőtelepen a már üdülők körében is várt nagyszabású sportesemény. Klem Zsolt
irányításával 115 lelkes mozogni vágyó teljesítette a 103 lépcsőt, ami a kajakpálya
céltorányba vezet. Ott a csodálatos panoráma mellett megérdemelt jutalom is
várta a próbát teljesítőket.
A triatlon versenyek a legkisebbek rajtjával vette kezdetét, itt a 8 évnél fiatalabb,
sportágba bekapcsolódni vágyók részére biztosítanak a rendezők lehetőséget.
Közülük többen 5 éves korukban próbálták ki ezt a sportágat. Az utánuk rajtolók
már igazi triatlonistáknak nevezhetők, úgy felszerelésüket, mint teljesítményüket
illetően is. A különböző utánpótlás korosztályok országos bajnokságain 523
gyermek küzdött a bajnoki érmekért.
A délután rajtoló sprint távú verseny indulói között találkozhattunk Zákányi
Józseffel, aki 30. alkalommal teljesítette a távot, korosztályában az előkelő 5.
helyezést érte el. 25 évvel ezelőtt itt került megrendezésre az első sprint távú
bajnokság azóta, az ideit kivéve minden évben itt rendezték ezt a viszonylag
könnyen teljesíthető távot erőpróbát. Az első megméretésen nyertes Lenti Anita,
idén a 40-49 éves korosztályban diadalmaskodott. Nagy népszerűségnek örvendett
Kovács Koko István olimpiai ökölvívó bajnokunk, aki az abszolút 146. helyen végzett
a 347 fős mezőnyben. A a sprint távú viadalt a férfiaknál a szegedi Tarnai László
nyerte, a debreceni Dévay Márkot és Borsányi Dánielt megelőzve. A hölgyeknél a
tiszaújvárosi Sebők Klaudia, az izraeli állampolgárságú Gal Rubanenko és a siófoki
Csák Panna sorrend alakult ki.
A rendezvény 3. napján vasárnap MIX Csapat Országos Bajnokság megrendezésére
került sor, amely versenyformát a Nemzetközi Triatlon Szövetség szeretné, az
olimpiai játékok műsorára is tűzetni. 54 csapat - a csapatok 4 főből, 2 férfiből és 2
nőből álltak- vetélkedett. A verseny abszolút győztese a UNIQA Team Újbuda,
szoros csatában megelőzve a MOGYI- Baja Pécs, valamint a TK- MALI csapatait.
A déli harangszót követően rajtolt el, a hagyományos „én úszom, te kerekezel, ő
fut” 3 fős váltó, ahol a háromszoros olimpikon Kuttor Csaba vezetésével az újbudai
csapat diadalmaskodott, 44 csapatot megelőzve, köztük a már első rendezvényen is
csapatot verbuváló most 150 év feletti korosztályban diadalmaskodó Szabó Kovács
János vezette triót.
A XXX SporTolna Fesztiválon összesen 1380 fő indult.

A rendezők az első SporTolna verseny XXX. és a Magyar Triatlon Szövetség
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából Retró Triatlont szerveztek. Az 1985ben rajthoz állók közül, ezúttal Szabó Kovács Beáta, Sáthy István, Csankó Géza,
Nemes Miklós, Farkas Ödön, Scheneider Konrád, Zákányi József az akkori triatlonos
ruhájukban, illetve kerékpárjukkal álltak rajthoz. A magyarországi triatlon sport
megalapítói is vállalták a versengést, köztük, a 1987-ben megalapított Magyar
Triatlon Egyesület elnöke Dr Dombóvári Ottó, főtitkára Baranyai László,a
nemzetközi ügyeket intéző Dr Emhő László, a 1989-ben megalakult Magyar Triatlon
Szövetség elnöke Maracskó Tibor, alelnöke Kocsis Árpád, főtitkára Czencz Péter, és
az akkori tisztségviselők közül további 5 fő, köztük a többszörös bajnok Kropkó
Péter , de jelent volt Edöcsény Nóra az eddigi legjobb olimpikonunk is. A
gyermektávon lebonyolított viadalon nagy küzdelemben Hóbor Péter
diadalmaskodott.
A rendezvényt követően fehér asztalnál is felelevenítésre került a sportág
megalapításával kapcsolatos élmények,a hangulatot a már első SporTolnán is
induló Dúzsi Tamás kitűnő borai fokozták, aki most is stilszerűen, kerékpárral
érkezett a rendezvényre.

