Élménybeszámoló
Pécs – Orfű félmaraton futóverseny
2017. május 27-én rendezték meg a Pécs – Orfű félmaratont, amin már csak azért is
érdemes volt részt venni, mert szikrázó napsütésben zajlott. Ez egy különleges
verseny, ahol a versenytáv több mint a felét – forgalomtól elzártan – aszfaltozott
kerékpárúton, erdei tájon áthaladva kell megtenni.
A verseny távja 21,1 km (félmaraton), amit egyénileg és váltóban is lehetett
teljesíteni. Az eseményen a Dunántúli Postás SE-t képviseltük, „DPSE – Fut a
Hálózat” néven. Személy szerint én a teljes távot teljesítettem, és ezzel
párhuzamosan a 3-as váltó első szakaszát is megtettem.
A táv az első váltópontig 8,2 km és egyben a legnehezebb is volt. A kezdeti
aszfaltozott városi pálya bevezetett az Égervölgyi Tóhoz, majd onnan a Pécs – Orfű
kerékpárutat céloztuk meg, ami egészen a Remeterétig tartott. Ez eddig kb. 360 m
szintemelkedést jelentett. Itt átadtam a váltó csapat chipjét tartalmazó rajtszámot a
következő futónak, Garai Gábornak, aki olyan jól helyezkedett, hogy már messziről
észrevettem és így azonnal futhattam tovább. Ekkor a táv legélvezetesebb és
egyben legkönnyebben teljesíthető 4,9 km-es része következett, amit végig lejtős,
árnyékos, erdős részen tettünk meg. A táj szépsége szinte el is feledtette velem,
hogy futok.
A következő váltópont a Mecsek házánál volt, ahol egy kisebb postás csapat
szurkolását is megélhettem. Ez nagyon jól esett! Itt már Orfű lankáin (és kisebb
dobjain) futhattunk, végig a faluban, majd a posta mellett elfutva következett a tó
körbefutása. Ekkor már nagyon erősen sütött a nap, ami nagyon igénybe vette a
szervezetet, és már erősen dolgozott a fáradság is… Az utolsó szakasz pont 8 km
volt, melyet Griffaton Zsuzsa teljesített. A távot több kisebb emelkedős rész is
tarkította, de jellemzően sík volt. A cél egy emelkedő tetején a Panoráma
Campingben volt, melyet sikerült leküzdeni, főleg úgy, hogy egy lelkes postás csapat
és Pitypang, a kutya diktálta hozzá az ütemet.
A célban a hivatalos teljesítők érme mellett egy „arany” érmet is kaptunk a
legkedvesebb és leglelkesebb szurkolónktól, Erikától.
Összesen 21,1 km és közel 400 m szintemelkedéssel küzdöttünk meg, amit
egyéniben 2 óra 1 perc, csapatban 2 óra 5 perc alatt sikerült teljesítenünk.
Nagyon jól éreztük magunkat. Ezúton is köszönjük a lehetőséget és a támogatást!
Klászné Herbert Anita

