Gyalog László
1949. 08. 10-én születtem Budapesten. Geológusként dolgoztam a Magyar Állami Földtani
Intézetben (majd 2012-től jogutódjában) 1972-től a 2015-ös nyugdíjba vonulásomig.
A tájfutást 1966-ban, 50 éve kezdtem a Vörös Meteorban (az úszásból váltottam 17 évesen).
1967-ben már ifi OVB-n voltam ezüstérmes csapattag. 1974-ig voltam a Vörös Meteor, majd
a VM Egyetértés versenyzője (közben 1972.ben és 1974-ben válogatott kerettag). Akkor
klubunk megszűnt, így átkerültünk a Postás SE-be. 1976-ban OÉB-n sikerült győznöm.
1978-ban igazoltam a GSSE-be, azóta nem váltottam klubot. A Szpariban csapat-váltó
dobogós helyezésekben volt részem. Azóta is – kisebb megszakításokkal – részt veszek
tájfutó versenyeken.
1980-ban szereztem középfokú edzői képesítést, többször működtem (és működöm jelenleg
is) hosszabb-rövidebb ideig edzőként a Szpariban.
1982-84-ben, majd 1991-től szakosztályvezetőként is tevékenykedtem. 1991 végén segítettem
a tájfutó szakosztály önálló egyesületté válását, 1995-ig a Flexo-Spartacus ügyvezető elnöke
voltam.
2007 óta vagyok a Tabáni Spartacus tájfutó szakosztályának vezetője, amely már harmadik
éve a legeredményesebb az országban. Jelenleg 160 tagunk, sok válogatottunk van, de a
kezdő versenyzőket is szívesen fogadjuk minden korosztályban. Valamennyi tagunkkal
személyes kapcsolatot tartok. Lényegesnek tartom, hogy mindenki találja meg a helyét a
sportágban, nem csak a legjobbak, akiknek minél több lehetőséget meg kell adni, hanem a
hobbisták is, akik csak szeretnek futni, versenyeken indulni.
Egész családom szoros kapcsolatban van a tájfutással: feleségem ma is aktív, mindhárom
gyerekünk volt már országos bajnok (Zoli edzői tevékenysége közismert), nagyobb unokáim
most kezdik a tájfutást.
Igen sok pályázat írásában vettem részt az elmúlt 10 évben, 2011-ben TÁMOP-pályázatot is
nyertünk.
2008 óta a Tavaszi és Őszi Spartacus Kupák többségének, valamint a 2012. évi
Diákolimpiának és a 2013. évi PCSB-nek én voltam a versenyelnöke. 2011-ben és 2012-ben
Tájfutó Fesztivált rendezését irányítottam (Gazdagréten, illetve a Tabán környékén), 11
tájfutó – tájfutáshoz közel álló „sportágban”.
Az MTFSZ elnökségének 2009–11 között voltam tagja.
2011-től a Versenybizottság tagjaként „rendbe raktam” a versenybírók nyilvántartását,
amelynek karbantartását azóta is végzem (jómagam a 70-es évek óta vagyok versenybíró).

