Ultrabalaton élménybeszámoló
A május 20-ai hétvége a Balatonról szólt, arról, hogy közel 10 000 ember, csapatban
vagy egyéniben körbefutotta azt. Szerencsésnek érzem magam, hogy a postát
képviselhettem a Dunántúli Postás SE színeiben idén is, egy 6 fős csapat keretében.
Az idei Ultrabalaton egy kicsit más volt. Szó szerint kaptunk hideget, meleget – de
leginkább szelet. Ettől függetlenül sikerült 21 óra 31 perc alatt teljesítenünk a 220,9
kilométert, ami mindannyiunk számára felejthetetlen élményt nyújtott. Sok nem várt
esemény merült fel, de a már összeszokott csapatnak köszönhetően egyik sem
okozott gondot.
Az utazáshoz sikerült egy VW Transportert is szereznünk, ami hozzájárult ahhoz,
hogy valóban csapatként éljük meg az eseményt.
Köszönettel tartozunk a Dunántúli Postás SE-nek, aki lehetővé tette idén is, hogy
futhassunk ezen az eseményen, korábbi csapattagunknak, Gémes Reninek, aki
végig támogatta a csapatot sofőrként és futótársként is.
És a végére egy személyes élmény, arról, ahogy én megéltem a számomra
legnagyobb kihívást jelentő szakaszt:
„Nagy mennyiségű csapadék és északi, északnyugati viharos (60-80 km/h)
széllökések. Balaton nyugati felében egy-egy 80 km/h-t meghaladó széllökés,
villámlás és mennydörgés várható.”
Na, ezt telibe kapni, hajnali háromkor, korom sötétben, felbecsülhetetlen érzés.
És miért ne pont akkor és pont azon a szakaszon, ahol te vagy? Miért vagy benne
abban a 100-200 emberben a 10 000 közül, aki ezt megélhette? – mert
megérdemled – pontosabban, mert megérdemlem!
Gyönyörű látni a szakadó esőben azt a zuhanyfüggönyt, ami a sapka siltjéről zúdul
eléd, bokáig elmerülni a Balatonból kicsapó hullámokban, miközben keresed a
magyarázatot arra, hogy hova tűnt a fejlámpád fénye? Vajon melyik pocsolyában
landolt? Várni a következő villámcsapást, hogy bevilágítsa a terepet előtted. Nem
beszélve a szélről, „aki” a futás közben szinte megdönt, és amikor „belefekszel”,
hirtelen irányt változat… és ismét a gondolataidba merülni: vajon mekkora erősségű
szél tudja beszakítani a dobhártyád?
Mindezt kb.18 órával a start után, 11 fokban vacogva.
És akkor (ismét) megállapítod, hogy nem vagy normális!
Ultrabalaton, én így szeretlek!
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