Tisztelt Sporttársak, Kedves Atléták!
Nyílt levélben szeretném kifejteni észrevételemet a Szenior Atléták Országos Fedett-pályás
Bajnoksága rendezéséről, lebonyolításáról, mely valóban nem volt felhőtlen. A versenyen
sajnos több hibával szembesültem.
A kiírás tartalmazta idén is az előnevezés lehetőségét, azzal a céllal, hogy fel tudjuk mérni az
indulók számát, ill. számonként előzetes rajtlistát tudjunk készíteni.
A bajnokság közel 200 e-mailt kaptunk, melyet továbbítottuk a versenytitkárnak, aki az utolsó
napon próbálta feldolgozni, de ez nem sikerült neki.
A jelentkeztető asztaloknál, versenyszámonként az előnevezettek rajtlistája így időben nem
kerülhetett ki, hiszen csak ekkor helyben kerültek fel a nevek a rajtlistába.
Közben a verseny iránt nagy volt az érdeklődés, hisz az utolsó fedett-pályás versenyalkalom volt az
idényben, mely idei szezon viszonylag rövid volt, és március10.-vel záródott.
Tehát az iroda helyben dolgozta fel a nagy számú jelentkezéseket, így állandó lemaradásban voltak,
a bajnokság vezető bírói csak utolsó pillanatban tudták meg az egyes versenyszámok résztvevőinek
számát. Például a súlylökésnél, távolugrásnál is ez volt a gond, így helyszínen kellett kettéválasztani
a dobokat, ugrókat. Nyílván többeket nem érintet jól a szükséges döntés. (Visszautalva az előzetes
rajtlistákat többek között ezért is kértük.)
A rendezői gárda próbálta tisztességesen elvégezni feladatát, de sajnos a csúszások hullámszerűen
végig kísérték a versenyt. A versenybírók mellett 15 fő önkéntest is bevontam
a bajnokság segítésébe, akik hasznosan végezték a dolgukat.
A Szenior bajnokság keretében mindig volt lehetőség más korosztálynak is versenyezni. Egyrészt a
versenyidő kitöltése, másrészt gazdasági szempontok figyelembe vétele véget.
Egy-két sportoló hivatkozott, hogy a fiatalabb korú atléták megmosolyogták őket, ami nem esett
nekik jól. Én nem láttam ilyen esetet, annál több tapsot hallottam egy-egy igen idős sportoló célba
érkezésénél. Nem tartanám szerencsésnek, ha fiatalabb korosztályok felé nem nyitnánk, nem
zárhatjuk be magunkat, pont az ellenkezőjét kell tennünk, meg kell mutatnunk magunkat.
Sajnos a sportszerekkel is volt gond, jelentősen a dobásokat érintette. Még sajnálatosabb dolog,
hogy az általunk megígért 3 kg-os kalapácsot a Stadion nem tudta biztosítani, és erről csak a
verseny után kaptunk információt.
A bajnokság tanulságait igyekszünk magunkra nézve levonni, szeretnék a rendezőség és a verseny
adminisztráció nevében elnézést kérni az érintettektől a nem kevés kellemetlenségekért.
Az okokat elemezni fogjuk, a tanulságokat levonva igyekszünk a szabadtéri versenyeket,
bajnokságokat majdan odaadóbban lebonyolítani.
Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a szenior atlétikát az összefogás, az összetartozás,
valamint a sport szeretete jellemezze, mert csak együtt tudunk előre lépni a szeretett sportágunkban.
Világra szóló eredmény melyre feltétlen emlékezni kell, a Fedett pályás OB –n, Dr. Deák Katalin
fedett pályás világcsúccsal nyerte a W45 kategória hármasugró versenyszámát. Elsőre ugrott 12,17
méteres eredménye jobb a korcsoport szabadtéri világcsúcsánál is.
Valamint étszeres Európa bajnoka van a magyar szenior atlétikai mozgalomnak!
Kétszer a dobogó legfelső fokán San Sebastianban a Veterán fedett EB Bodnár Gábor, a
rendkívül szoros 60 méteres győzelem után /7,67 mp/, 200-on már 18 század előnnyel és remek
idővel ért célba az első helyen az M55 kategóriában / 24,97 mp/.
Két magyar atlétanő is kiválóan teljesített a versenyen: Vadász Kitty a W35 korosztályban a
magasugrás második legjobbja volt; Gajda Mária W75 60 m síkfutásban, illetve 200 m-en szintén
ezüstérmes helyezést ért el. Szívből gratulálunk! A 2014. Évi Fedett-pályás VB előtti a kedvező
előjeleknek igen csak örülünk.

Szeretném felhívni a figyelmet a következő bajnokságunkra 2013. április 6-án, a Pólus bevásárló
központ mellett megrendezésre kerülő Szenior Mezei Bajnokságra. Nevezni a bpatletika2@gmail.com
e-mailen lehet.
Valamint április 27-én Budaörsön a Decathlon áruház elöl indulva 5 és 12 km-es terepfutást
rendezünk a budaörsi hegyekben, melyen nevezési díj nélkül lehet versenyezni.
Kívánok a közelgő hétvége alkalmából, Istentől Áldott, Örömteli Húsvéti Ünnepeket!
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