GRATULÁLUNK!

Nők, 65-69 éves kategóriában 1. helyezett: Török Lajosné (DPSE/PÉCS) 3:17:36

Török Lajosné Anci: A Pécs - Harkány futás margójára
Régóta készültem, hogy lefutom a Pécs- Harkány távot, de most éreztem elég erőt ahhoz, hogy egy
szervezett verseny keretein belül tegyem magam próbára. A felkészülés hosszú időt vett igénybe,
naponta egyedül vágtam neki, és elértem, hogy általában mára 10-12 km-t futok. Az utóbbi időben
igyekeztem olyan útvonalat választani, ahol sok volt a szintkülönbség, mert tudtam, hogy erre
szükségem lesz a kiszemelt távon. Korábban is indultam versenyeken, ilyenkor legalább egyszer
előtte mindig megfutottam a 21-24 km-t, igyekeztem hasonló nehézséget választani, ezzel bíztatva
magam, hogy éles helyzetben is jól teljesítsek.

Idén először futottam a Dunántúli Postás Sportegyesület színeiben, bár az életemet a postánál
töltöttem. Nagyon jó érzés volt a támogatást érezni a hátam mögött. Segített az a sok bíztatás, amit a
rajt pillanatától kaptam, ismerősöktől és ismeretlenektől egyaránt. Emlékszem, számos gyermek is
bíztatott és csodálattal nézte a sok futót, - ez nagyon sok erőt adott nekem is. A rajtot követően az
első holtpont a túronyi nagy kanyarban ért el, amikor az addig sem éppen kedvező időt még eső is
követte, amit a szemből érkező szél tovább rontott. Ekkor már csak magamra számítottam, tudtam,
hogy ez az utolsó nagy emelkedő, ha ezen túl leszek, innen már többnyire lefelé kell futnom, bírnom
kell!! És valóban, a csúcsról már szinte észrevétlenül a célegyenesben találtam magam, ahol az
ismerős arcok, köztük a párom büszke szemekkel várt már rám. Csodás érzés volt a célba érni, saját
örömömön túl éreztem, és ez valami különleges dolog, hogy a társaim, párom és minden jelenlévő
együtt örült velem. Megcsináltam! Ismét!
A szervezés és a háttértámogatás, a frissítő pontok sokasága mind - mind a segítségemre voltak,
melyet ezúton is köszönök. A siker erőt és kedvet adott a folytatáshoz, új cél kitűzéséhez, ami nem
lehet más, mint egy teljes maratoni táv teljesítése, de addig még sok- sok kihívás vár rám!
Nők, 45-49 éves kategóriában 2. helyezett (abszolút mezőny 13.): Kissné László Krisztina
(DPSE/Tamási) 2:04:41
„Nagyon jól éreztem magam a versenyen, habár a túronyi domb egy kicsit megfogott, ezért az időm
kicsúszott a 2 órás határból. Azért a 2 óra 3 perces idővel is elégedett lehetek, úgy gondolom, a
dobogón feljebb lépni, a kategória győztesét megelőzni amúgy sem tudtam volna. Örülök, hogy
ezúttal sikerült a dobogón is képviselnem a DPSE-t, akinek támogatását külön is köszönöm. Jelenleg
is éppen egy másik versenyre készülök, március végén páros váltóban veszünk részt a Balatonnál egy
Szuper Marathonon, ahol szeretnénk megjavítani a tavalyi 4. helyezésünket. Jövőre ismét szeretnék a
Pécs-Harkány futáson részt venni a DPSE színeiben.”

Női céges váltó 3. helyezett: DPSE/Kaposvár 2:23:43
Csapattagok: Kiss Anita, Csendes Rózsa Diána, Török Ilona
Így látta a csapat:
2017. március 5-én már 4. alkalommal vettünk részt a Pécs-Harkány Decathlon országúti
váltóversenyen és második alkalommal végeztünk az előkelő 3. helyen. A távok meglehetősen
nehezek: az első 9,5 km egy kemény emelkedő (ez a legnehezebb), ezt követi egy 8 km-es tiszta
egyenes szakasz, s végül a sort egy 7,5 km-es emelkedő – lejtő – egyenes zárja be a célig. Minden
alkalommal kapunk ajándékot a III. helyezésen kívül, futópólót, érmet és oklevelet. Most kaját is
kaptunk, amit jó dolognak tartottunk.
Köszönjük szépen a DPSE-nek, hogy ismét ebben a szép élményben részesülhettünk!
Dia, Ica és Anita

