
 
Uri József és Farkas Balázs távol és hármasugró emlékverseny 2013.05.12. 

Beszámoló 
 
Az idén már tizedik alkalommal rendeztük meg a fiatalon elhunyt kitűnő hármasugró barátunk Uri József  
emlékére versenyünket, ahol korábban csak egyetlen versenyszám a hármasugrás szerepelt a programban, 
de már hatodik alkalommal távolugró versenyt is rendezünk. 
A szomorú a történetben az, hogy a verseny elindítója és támogatója Farkas Balázs  szintén elhunyt. Így 
természetes volt, hogy a verseny elnevezésével és sportszerű, magas színvonalú küzdelmével  Őróla is 
méltóképpen megemlékezzünk. A verseny előtt pár szóval és főhajtással emlékeztünk meg elhunyt 
barátainkról. 
 
Az idei versenyen  22 távolugró és 16 hármasugró indult a különböző korcsoportokban  az ifjúságiaktól a 
veteránokig, fiuk és lányok egy versenyen. Az időjárás a kegyeibe fogadott minket, eső nem esett, s volt 
megfelelő hátszél. 
 
A verseny ebben az évben is nagy sikert aratott, jó hangulatban zajlott le, sok néző, edző, hozzátartozó 
tekintette meg. 30-40 néző nézte végig és gyakran vastapssal bíztatta a versenyzőket. A nézők vastapsa 
megsokszorozta a versenyzők elszántságát, s mindenki igyekezett jó eredménnyel meghálálni a sportszerű 
bíztatást, ami mindenkinek kijárt. 
Rangos és nagyon erős mezőnyök gyűltek össze, válogatott ugrók egész sora nevezett. A teljesség igénye 
nélkül:  Dr.Deák Katalin sokszoros veterán  világcsúcstartó, világ és Európabajnok, többször felnőtt 
bajnok, válogatott, Krizsán Xenia junior világbajnoki ezüstérmes hétpróbában, Szabó Márk 7,80 feletti 
távolugró, Virovecz István szintén kíváló távolugró, Lénárt Norbert 16,0 m feletti hármasugró Erdélyből, 
Halai Erika, 13 m feletti hármasugró szintén Erdélyből, Galambos Tibor, Kiss Dániel, tehetséges 
feltörekvő ugrók, a  85 éves (!!) Kovács István , veterán Európabajnok, valamikori válogatott hármasugró 
és még sokan mások. 
 
Távolugrásban Virovecz István az utolsó ugrásával (7,36 m)legyőzte az esélyesebb Szabó Márkot (7,27 
m), aki eddig már kétszer elnyerte a szép vándorkupát, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy Márk az első 
ugrásánál megsérült, így nem tudta visszaverni a támadást. Minimális volt így is a különbség közöttük. Ha 
Márk tudott volna még ugrani, biztos vagyok benne, hogy egymás eredményeit többször megjavítva jobb 
eredményeket értek volna el mindketten. 
Számomra üde színfolt Bogár Lilla 5,88 m-es ugrása, Xénia erőteljes mozgása és a 15 éves nagyon 
tehetséges Földvári Evelin ugrása. Az Ő abszolút eredménye volt a legjobb, de mivel még nem töltötte be 
a 16-ot, ezért csak jövőre tudom csak figyelembe venni a verseny értékelésben. Távolugrók jövőre 
kemény ellenfeletek lesz! 
 
Hármasugrásban Dr. Deák Katalin az első és egyetlen ugrásával (11,68 m) mindent elintézett, utána már 
nem volt senkinek reális esélye Őt megelőzni. Kati hatodszor (!!) egymásután nyerte meg ezt a versenyt és 
már a második vándorkupát vitte haza végleg. S mindezt sérüléssel , betegséggel bajlódva. Kati mégis 
eljött és ugrott, de mint várható volt csak egyet, majd fájdalmas arccal sokáig feküdt a rekortánon. Végül 
saját magát kezelve , bicegve talpra állt. Óriási sportember, le a kalappal a teljesítménye előtt. A várt 
szabadtéri világcsúcs elmaradt, 31 cm hiányzott hozzá, de így is hatalmas gratuláció illeti meg. Gondolom 
a korosztályos világranglista élére ugrott fél lábbal és új W45 szabadtéri magyar csúcsot ért el. 
 
De azért született másik csúcs is, Kovács István M85-ben 5,06 m-el alapcsúcsot ugrott!!! 
Még senki nem ugrott Magyarországon ilyen idős korban hármast! Ehhez nem kell kommentár. 
Pista bácsi minden ugrását vastaps kísérte. Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk. 
 



A hármasugrás abszolút verseny második helyét nekem sikerült megszereznem kereken 11,00 m-el, ami 
nekem nagyon jó idénykezdet, s reménykedem abban, hogy a 11,54 m-es magyar csúcsomat idén 
elérhetem. Látva a videót az ugrásról, van benne még tartalék. 
A harmadik helyet a roppant szimpatikus, tehetséges Galambos Tibor (15,26 m) szerezte meg szoros 
versenyben az erdélyi Lénárt Norbert (15,37 m) előtt, azzal, hogy Tibor 3 évvel fiatalabb a riválisánál és a 
korszorzó döntött. Tiborról még annyit érdemes tudni, hogy néhány éve életveszélyesen megszúrták az 
utcán, amikor egy idős néni kirablását akarta megakadályozni. Egy ilyen súlyos műtét után visszatért...... 
Nagyon örülünk, hogy ismét köztünk vagy. Egy fair-play díjat megérdemelne Tibor. 
 
Sokak véleménye szerint is szükség van ilyen érdekes, egy kis változatosságot hozó versenyekre, 
amelyekkel kis mértékben talán hozzá lehet járulni atlétikánk fejlődéséhez,  fiatal tehetségeink reflektor 
fénybe állításához, támogatásához. Egy fiatal atléta pályafutásának nagy lökést adhat egy ilyen versenyen 
való jó szereplés, egy felnőtt atlétának lehetőség jó eredmény elérésére, szintteljesítésre, egy veteránnak 
nagy élmény a legjobbakkal együtt versenyezni, jó alkalom egymás elismerésére, megismerésére. A sok 
fiatal között mi veteránok is megfiatalodunk egy kicsit. 
 
A két versenyszám között a vállalkozó szellemű érdeklődők részére ingyenes helyből távol és hármasugró 
versenyt rendeztünk. A legfiatalabb induló 6 éves volt! A papája magasugró volt, úgy látszik örökölte a 
rugóit. 
 
Idén először tombola is volt a verseny után! Egy kedves ugró barátom rengeteg értékes, sportos 
ajándékot ajánlott fel. Mindenki, aki benevezett valamelyik számban, részt vehetett a sorsoláson. Olyan 
sok ajándék volt, hogy mindenki kapott valamilyen értékes nyereményt. A fődíj egy szép sportóra volt, de 
ugrókötelek, napszemüvegek, expanderek, táskák, pólók is kisorsolásra kerültek. Mindenki nagyon 
elégedett volt. 
 
A legjobb férfi és női ugró szintén egy-egy sportórát kapott ajándékba (Deák Katalin és Kőrösi István). 
 
Volt még egy kupa! Zarnóczay Klára, kitűnő veterán távolugró ajánlotta fel. Ezt az a fiatal ugró kapta, aki 
a legjobban megjavítja az egyéni csúcsát. Nagy Viktor a tavalyi szabadtéri eredményét (12,10 m) közel 
1,5 (!!) m-el javította meg, 13,56 m-re,  így nem sokat kellett gondolkodni, hogy kié legyen ez a gyönyörű 
kupa. Ha így fejlődi tovább a srác, még fogunk hallani róla. Talán ez a kupa is ad neki egy plusz erőt a 
további szorgalmas edzésekhez. Gratulálunk! 
 
Remélem jövőre is ilyen szép számmal indulnak a legjobb magyar ugrók ezen az egyre népszerűbb és várt 
versenyen. Ezen a versenyen megvalósulni látszik az a törekvésem, hogy a fiatal és idősebb ugrók 
megismerjék és elismerjék egymást, s kölcsönösen tiszteljük eredményeinket. 
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