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Az új évtized első hazai, 
segédeszközöktől – síléc, 

drótszamár, zsámoly – mentes 
tájfutóversenyéhez nem is pasz-
szolhatna más név. És legalább 
úgy kötelez minket, versenyzőket 
a részvételre, mint a rendezőket a 
minőség megteremtésére, hisz az 
új 10-es évek hajnalán, a szoká-
saink rabláncait lerázva, ez kell, 
hogy legyen a követendő példa, 
és a berögzült versenyek helyett, 
teret kell engednünk a saját élveze-
tünknek is. Ezt az élvezetet kínálja 
ezüst tálcán évről évre a szezonális 
Tavaszi-Őszi Boróka kupa, és az 
idei rajthoz állások mennyiségé-
ből úgy tűnik, kezdjük megérteni, 
hogy ez kell. A kiírás megjelené-
sekor legtöbb érdeklődő számára 
nyilvánvalóvá vált, hogy mind a 
tavaszi, mind a boróka megjelölés-
sel rokokós túlzással állunk szem-
ben, de a „Tázlár” szó ki kellett, 
hogy seperjen minden aggodal-
mat. Sőt, az igazán perverzek még 
meg is nyalhatták a szájuk szélét, 
hogy a tavalyi Szahara OB után, 
milyen élményt adhat a terep 40 
fokkal alacsonyabb hőmérsékle-
ten, délibábok és homokgejzírek 

helyett havas Gulag hangulatban. 
Ez utóbbinak úgy fest, határain-
kon túl is nagy keletje van, mert 
minden ötödik részt vevő vala-
mely szomszédos országból érke-
zett, ezzel is emelve a rendezvény 
népszerűségi indexét a kárpát-me-
dencei térségben. Az ismertségé-
nek növeléséhez egy kis szerencse 
is besegített, mivel a cél közelébe 
időközben betelepült megmagya-
rázhatatlan Inov terepfutó rendez-
vény, (erősen magyarázható cse-
kély létszáma) kicsábította – talán 
erős külső ráhatással – az Echo 
TV-t, és látva az erős kontrasztot a 
két verseny létszáma között, gyor-
san átnyergeltek a tájfutókra és 
egy huszáros riportra invitálták a 
megszólalni kívánókat.

Az első napi pályák, illeszkedve 
a múlt nyári Középtávú OB kro-
nológiai sorrendjéhez, a selejtező 
terepén tekeregtek, némelyeknek 
dupla gombóccal – térképcserével 
– megfűszerezve. Igazolva a Boróka 
kupa márkanevet, tengernyi ember 
ácsorgott néha egyhelyben, dacol-
va a bokát frissítő zúzmarával, vagy 
flipperezett önmagával a dombok 
között, mire a saját pontjára lelt. 

A rengeteg kihelyezett pontnak és 
a kevés azonos pálya kialakítá-
sának köszönhetően a hóba vájt 
nyomok nem tették irreálissá a 
küzdelmeket, ami újabb adaléka az 
igényes versenynek. A nívós terep 
további hozadéka a korábban szü-
letett sporttársaknak is kedvezett 
hisz nem kellett szembenézniük, 
az örökös problémaként felmerü-
lő egyszerű pályákkal. A célban 
működő büfé kínálta gasztronó-
miai fellegvár alkalmazkodott az 
időjáráshoz, és gőzölgő szigetként 
üzemelt a végtelen havas rónákon, 
bár a banán, rajta „banán” felirat, 
máig kérdéseket vet fel bennem.

A második napon aztán beke-
ményített Serdülőék tavasza, mert 
az előző napi napfény is mesz-
sze elkerülte a vidéket, lehűtve az 
addigi +1-2°C-ot, mínusz 1-2-re. 
Ennek megfelelően végre minden-
ki kellő hosszúságban leintegrál-
hatta a tázlári dűnéket, és a (tapa-
dó) havas talaj paradox módon 
jobb futhatóságot biztosított a 
megszokott homokhabzsolásnál. 
Tovább gyorsította a jónépet a zöld 
színek szokatlan áthatolhatósága, 
bár valakinek ez néha pont a vesz-
tét okozta, és ha nem haránt ugrás-
sal akart átkelni a hármas-zöldön, 
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fennakadhatott két bokor között 
a szabadulást jelentő következő 
nagyobb széllökésig.

Az összetett eredményeket 
tekintve nagy meglepetések nem 
születtek, két nap alatt minden-
ki talált magának legalább egy jó 
futást. És ha ez nem is feltétlenül 
a futott időben nyilvánult meg, 
megfelelően telített élményként 
mindenki bezsebelhetett belőle 
egy adaggal! Aki ott volt nem csa-
lódott! Ősszel újra Boróka, ezút-
tal ismét a sűrűjében! Aki teheti, 
jöjjön!

Zsebeisti
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