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Vidróczki nyomában - teljesítménytúra eredmények

Danyi Zoltán, 2017 május 23, kedd - 16:38:12

Napos idQben, a szokott létszámmal zajlott hétvégén (május 20-án, szombaton) a Vidróczki teljesítménytúra.
A közel 280 fQ 4 különféle távon vágott neki a próbának, és küzdötte le a helyenként igen nagy erQbedobást
kívánó magaslatokat.

Tudjuk, hogy páran a minden igyekezetünkre, alapos jelzések, és jelölések ellenére is elkavarodtak, amiben talán mi is
hibásak voltunk, de reméljük, inkább egy jó hangulatú túra benyomását keltjük túrázóinkban. Hiszen hagyományosan
családias a szervezés, a túra hangulata és szolgáltatásokban bQvelkedQ minden Vidróczki-táv. Több frissítQ pontot
üzemeltetünk, több helyen osztunk csokoládét és idén elQször az Észak-Mátra mentQ Egyesület tagjainak
köszönhetQen elsQsegély állomásunk is volt (aminek hasznát is vettük egy esetben).

Az ide év váratlan fordulata, hogy

pár nappal a rendezvény elQtt kellett az Országos Zöldhatóság engedélye alapján áttervezni a 61 km-es táv útvonalát,
és a kisebb módosítással a 61 km-es túránk, 62,5 km-esre nQtt, illetve ezzel párhuzamosan a Nagyparlag kimaradt a teljes
Zám-patak völgyével, cserébe a Szalajkás-tetQ és Hidegkút mellett a Babik-forrás és a Világosi hegy és rom
látványossága kárpótolt mindenkit. Ez azt is jelentette, hogy a nagyparlagi ellenQrzQ pont átköltözött a
Keresztesi-nyeregbe.Az eredmények a következQk voltak:
18 km dobogósai: 1. Oravecz Szabolcs (1976, Jobbágyi) 2:40
2. Mitró Attila (1969, Szurdokpüspöki) 2:41
3. Vincze Elián (1999, Pásztó) 3:11
31 km dobogósai: 1. Nagy László

(1975, Pásztó) 4:08

2. Csuhaj Péter (1980, Jászbeerény) 4:43
3. Dina EnikQ (1970, Cegléd) 5:12
46 km dobogósai: 1. Kánási Tamás

(1972, Isaszeg) 5:30

2. Csépe György (1971, Gyöngyös) 5:57
3. Füleki Balázs (Gyöngyös) 6:12 (Q 61km-rQl jött át)
62,5 km dobogósai: 1. Sára Péter

(1995, Tura) 8:22

2-3. Kurunczi Nándor (1965, Szarvasgede) 8:48
2-3. Nagy Adrián (1981, Markaz) 8:48
Gratulálunk nemcsak minden dobogósnak, de minden teljesítQnek, túrázónak is!

JövQre tervezzük a 61 km-es táv

újragondolását. Továbbá több helyen szeretnénk a túrista jelzést megerQsíteni, az itinert aktualizálni,
leegyszerqsíteni és egy jobb minQségq térképet készíteni, hogy egyszerqbb legyen a terepi tájékozódás
minden kezdQ túrázónak is, illetve célunk az egyszerqsített, lényegre törQbb szövegezéssel a gyorsabb
értelmezhetQség elérése, jobb követhetQség, a még kisebb tévesztési arány elérése.
A teljes eredmény-induló lista itt tölthetQ le:
Pár fotót közzé teszünk
visszavárunk mindenkit!

18 km , 31 km , 46 km , 61 km

Parádi László pontQrünk (Ágasvár) jóvoltából (kattintson a szövegre).

JövQre

