Ahogy mi, DPSE-sek láttuk…
A 35. Pécs – Harkány Országúti Futóverseny a résztvevők és a
szervezők szemével

Folytatva a hagyományokat, idén is a Pécs – Harkány Országúti Futóversennyel
kezdtük meg „központi rendezvényeink” sorát. A szervezők (PVSK) részéről
kiemeleten fontos volt ez a verseny, hiszen ebben az évben ünneplik
centenáriumukat, s e jeles alkalom jegyében szervezték meg 35. alkalommal ezt a
nagyszerű megmérettetést. Ezúttal is nemzetközi mezőny gyűlt össze, hisz’ az
indulók között volt kenyai, japán és horvát futó is.
Postás berkekben a DPSE vállalta a sportolók nevezését, amelyben a KPSE is
közreműködött. Rekordszámú csapat, „egy híján tíz” jelentkezett tőlünk a versenyre,
és érdekes, hogy a váltóink száma megegyezett az egyéni indulóink számával. Így
összesen 32 fő nevezett a versenyre.
Az ország egész területéről érkeztek Pécsre a sporttársak, így a helyi résztvevők
mellett találkozhattunk kosdi, miskolci, kazincbarcikai, debreceni, kecskeméti,
szombathelyi, sárvári, nagykanizsai, kaposvári és budapesti futókkal is. Mára már
hagyományossá vált, hogy a futás előtti estén tartunk egy vacsorával egybekötött
technikai értekezletet. Ezúttal is így történt. Itt osztottuk ki a rajtszámokat és a
pólókat, itt ismerkedhettek meg egymással az új versenyzők, cserélhették ki
tapasztalataikat a régiek. Több fiatal indulónk is volt idén, hiszen nem csak a
postások, hanem közvetlen hozzátartozóik is jelentkezhettek, akik szintén tagjai az
egyesületünknek.
A verseny napján, 2019. március 3-án szikrázó napsütésben gyülekezett a
futótársadalom színe java a Verseny utcában. Idén is több száz futó vett részt a 25
km-es távon, s most is voltak olyanok, akik egyéniben és váltóban is teljesítették a
távot. Utóbbiak között voltak családi és céges váltók is. A verseny során 3, egymástól
8,5-9-7,5 km-re felállított „váltó kapun” kellett áthaladniuk a futóknak. E pontok
közelében frissítő állomásokat állítottak fel.
Néhány versenyzőnkkel elbeszélgettem a táv teljesítését követően. Kalinics Kitti
családjával együtt Nagykanizsáról érkezett. Édesapja, Gábor a kanizsai postán
kézbesítő. Kitti, mint elmondta, nemrég kezdett el rendszeres futni, és a versenyre a
családdal együtt neveztek. Az apuka egyéniben futott, de „váltózott” is, így utóbbi
kategóriában ő volt a váltó első embere. Tőle fia, Krisztián vette át a váltóbotot, majd
Kittire jutott a záró szakasz. Kitti nehéznek titulálta a pályát, Krisztián – aki szintén
először indult – viszont úgy érezte, maradt még benne tartalék. A család a céges
férfi váltók között tudott nevezni és az előkelő 8. helyen végzett.
Az első célba érkezőnknek, Kis Gábornak két órán belül (1:55:47) sikerült teljesítenie
a 25 km-es versenytávot, méghozzá úgy, hogy egy váltó nyitó embere is volt.

Ráadásul az egyéni férfi 45-49 korkategóriában az előkelő 11. helyen végzett. Ő
kissé szomorúan említette, hogy az utolsó szakaszon többen is megelőzték, ám az
ideje, így is remek volt, s összességében elégedett volt teljesítményével.
A váltóink jellemzően kategóriánként a középmezőnyben végeztek, kivéve az Avasi
Amazonok csapatát, akik csak kevéssel lemaradva lettek 5-ek a női céges váltók
között. Egyéniben Hugyecz Attiláné végzett közülünk legelőrébb korkategóriájában, a
7. lett, amihez innen is gratulálunk. A képzeletbeli Leglelkesebb versenyzőnk címet
Csordás Dánielnek ítéljük oda, aki elmondása szerint 6 percet javított időeredményén
az előző évhez képest. Dani erejét jól beosztva, egyenletes tempóban teljesítette a
rábízott szakaszt.
Zárszóként nincs is más mondanivalóm, minthogy gratulálok minden résztvevő
indulónak, és jövőre újra várunk benneteket ide Pécsre, erre a remek rendezvényre.
Találkozzunk tehát 2020-ban is!
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