2011-es BTFSz Ifjúsági Bizottsági beszámoló
A bizottság sikeresen végezte munkáját. Szopori Éva betegsége miatt immáron teljes
egészében átvette Gyalog Zoltán a Budapest válogatott (Bp. vál.) szervezési munkáját. 2
külföldi versenyen való részvétel volt betervezve (Cseh edzőtábor, Cseh Normál OB). Ezt
egészítette ki a Szlovák Karszt, és a Velencei verseny. Mindenki, aki Bp. vál.-tá lett
kinyilvánítva, állt egyéni számban dobogón 2010-ben, vagy 2011 folyamán (ez esetben év
közben került a csapatba). Eltöröltük a kiemelt, nem kiemelt rangsorolást.
Az év első felében a serdülő és ifi Bp. vál.-ak részt vettek a Csehországi EB válogató
versenyen. Ez az esemény egybe volt kötve egy válogatott edzőtáborral, melyet a többség
kihasznált, és részt vett rajta, mivel a korosztályos EB is hasonló környezetben, szintén
Csehországban volt. Mivel az országos válogatottal utaztak, így nem kellett foglalkoznunk a
szervezési munkálatokkal.
A junior korúak a nyáron megrendezett 4 napos Szlovák Karszt Kupán szereztek tapasztalatot
a karsztos vidékről, mivel 2012-ben ezen a vidéken rendezik a Junior VB-t. Ide két kisbusszal,
és 2 autóval utaztunk. A juniorok a versenyt megelőzően részt vettek egy edzőtáborban,
melyet az országos szövetség is támogatott.
Az év második felében a már szokásosnak mondható Cseh normáltávú OB volt a Bp. vál.
soron következő programja. 4 autóval vágtunk neki a 6 órás útnak. Az időjárás nem volt
kegyes számunkra, de végül is az eső nem esett 48 órán keresztül. A csapatvezető (Gyalog
Zoli) kocsija Pozsonyban lerobbant. Faggyas Laci önzetlen segítségének köszönhetően Weiler
Zsolttal „összefogva” mégis kijutott a csapat a versenyre, igaz a hajnali megérkezés egy kissé
fáradttá tette a csapatot a selejtezőre. A tornatermi szállás megfelelő volt, az újdonsült Cseh
Európa Bajnokok is velünk aludtak. 6 fő jutott az „A” döntőbe a 14 fős csapatból. Közülük
kimagaslik Hajdu Szása 4. helye (5 mp-el elmaradva a dobogótól), akit csak 3 frissen szerzett
Európa bajnoki címmel rendelkező Cseh srác tudta megverni. További „A” döntősök:
Miavecz Balázs 7., Bugár Gergő, Sulyok Ábel, Weiler Virág, Kinde Vanda
Mivel a Csehek nem engednek 16 évnél fiatalabbakat indulni ezen a bajnokságukon, így az
innen kimaradt 14-es válogatottakat a korábbi években megszokott módon a velencei
nemzetközi tájfutó versenyre kapták a megérdemelt támogatást.
Peregi Dániel és Balázs Otília a 14-es kategóriában első helyen zárt, Zacher Márton 19. lett a
127, ill. 105 indulóból.
Összesen 11 fő - 6 fiú és 5 lány - jutott ki a Csehországban rendezett EYOC-ra a fővárosi
keretből.
Legjobb eredmények: Hajdu Szása váltó 6., Weiler Virág a női 16-os váltó első tagjaként 4.
helyen hozta váltót, végül 11.-ek lettek. A 18-as fiúk éppen lemaradtak a pontszerző helyről,
7. helyen zártak (Horváth Marcell, Sulyok Ábel), a 18-as lányok 12.-ek lettek.
Egyéniben normáltávon Marcell 7., Szása 13., Faggyas Réka 14, Virág 16., Sprinten Marcell
3. helyen zárt.

Az év elején meghirdetett Bp. Válogatottban maradás feltétele volt a 9 Bp. Bajnokságból 3-on
való részvétel. A 25 válogatottból 5 fő egyen sem indult (mind KST-s), 2-2 fő 1, ill. 2-n, a
többiek teljesítették a feltételt (3 MOM-os, 13 Sparis). Kis mértékben, de létszámnövekedés
tapasztalható a Bp. Bajnokságokon.
Összességében sikeres évet zárt a Bp. vál. Örömünkre szolgál, hogy 2011-ben is tudtuk több
mint 400.000 Ft-al támogatni a legtehetségesebb versenyzőinket. Válogatott bozótruhája és
pólója mindenkinek van.
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