
 
Uri József és Farkas Balázs távol és hármasugró emlékverseny 

Beharangozó 
 
Az idén már tizedik alkalommal rendezzük 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 
természetesnek gondoltam, hogy a verseny elnevezésével és sportszerű, magas színvonalú küzdelmével  
Őróla is méltóképpen megemlékezzünk.   
Volt olyan is az évek során, hogy  21 hármasugró indult a különböző korcsoportokban versenyünkön, az 
ifjúságiaktól a veteránokig, fiuk és lányok egy versenyen.  
  
Ebben rejlik a verseny érdekessége: egy a pályája kezdetén lévő ifjúsági atléta, vagy egy idősebb 
veterán is megnyerheti ezt a versenyt, s persze nem mellékesen a vele járó pénzdíjat is! Ez úgy 
lehetséges, hogy a verseny értékelésekor mindenkinek az eredményét összehasonlítjuk egy nemzetközileg 
elfogadott táblázatban szereplő értékkel, az úgynevezett „elméleti világcsúccsal”, amely az illető 
életkorától és nemétől függ. Aki a legjobban megközelíti ezt a saját korától függő  „elméleti világcsúcsot”, 
amit %-ban lehet kifejezni, az nyeri a versenyt !  
Lehet vitatkozni a táblázat realitásán, de minden esetre az előző években nagy küzdelem és éles verseny 
alakult ki, sokszor a helyezettek között csak néhány tized százalék döntött. Az első öt helyezett között volt 
veterán, felnőtt, junior leány, ifjúsági fiú, utánpótlás korú fiú ugró, szóval az esélyek teljesen 
kiegyenlítődtek. Aki a korosztályában kiemelkedő ugró, az itt is az élcsoportban végezhet. 
 
Az előző években a verseny nagy sikert aratott, jó hangulatban zajlott le, sok néző, hozzátartozó tekintette 
meg. A nézők vastapsa megsokszorozta a versenyzők elszántságát, s mindenki igyekezett jó eredménnyel 
meghálálni a sportszerű bíztatást, ami mindenkinek kijárt. Soha nem fogom elfelejteni, amikor az akkor  
81 éves (!!) Kovács István ugrott hangos vastaps és ováció kíséretében. 
 
Pista bácsi idén már a 85-öt is betöltötte és ha indul ezen a versenyen, akkor alapcsúcsot fog ugrani. 
Még senki nem ugrott Magyarországon ilyen idős korban hármast! Ehhez nem kell kommentár. 
 
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 verseny minősítő és ranglista verseny is egyben, lesz szélmérés is. A két versenyszám között a 
vállalkozó szellemű érdeklődők részére ingyenes helyből távol és hármasugró versenyt rendezünk! 
 
Jelezte részvételét a versenyen Dr. Deák Katalin is, aki idén a fedett veterán OB-n világcsúcsot ugrott!! 
Kati elmondta nekem, hogy ezen a versenyen szeretné a szabadtéri világcsúcsot is megdönteni! 
Vagyis figyelem, aki kilátogat a versenyre esetleg élőben láthat egy világcsúcsot. 11,98 m-nél kellene 
nagyobbat ugrania. Szerintem képes rá Kati, ezt már többször bebizonyította. Szurkoljunk Neki és 
persze mindenkinek! Olyan illusztris társaságban tartja Kati a veterán világcsúcsokat, mint pl. Marlene 
Ottey, Linford Christie, Colin Jackson és Jonathan Edwards.   
Remélem, hogy távolugrásban is nagy eredményt láthatunk, közel a 8 m-hez,  a tavalyi győztes 
Szabó Márktól. 
 



 
 
Idén először tombola is lesz a verseny után! Egy kedves ugró barátom rengeteg értékes, sportos 
ajándékot ajánlott fel. Mindenki, aki benevez valamelyik számban részt vehet a sorsoláson, aki két 
számban indul, annak kétszeres esélye van. De megsúgom, gyakorlatilag mindenki kap valamilyen 
ajándékot, olyan sok mindent ajánlott fel a barátom. Hogy miket, az még legyen  titok.  
 
A legjobb férfi és női ugró értékes különdíjat kap! 
 
Lesz még egy kupa! Zarnóczay Klára, kitűnő veterán távolugró ajánlotta fel. Ezt az a fiatal ugró 
kapja, aki a legjobban megjavítja az egyéni csúcsát.  
Ezért a nevezéskor mindenki írja be az egyéni csúcsát a nevezési lapra. 
 
Minden távol és hármasugrót valamint edzőiket, szurkolóikat szeretettel várjuk 2013-05-12.-én a Bp. 
Honvéd Iharos S.  pályáján.                   Távolugrás: 13 óra 30,  Hármasugrás16 óra 
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