2013. június* I. évfolyam * 3. szám

Kiadja – térítésmentesen, elektronikus formában – a Magyar Sí Szövetség Sífutó és Biatlon szakága
Szerkesztő Bizottság: Földi László, Gál Ágota, Büki Gábor * E-Mail: sibihirmondo@citromail.hu

Eseménynaptár 2013.
június-július
augusztus-szeptember
06.20-21. Viessman Kupa
Szlovákia Predajna Nyári biatlon
07.02. 16óra Edzőbizottsági ülés
07.20. Megjelenik a Hírmondó 4

07.20-23. Síroller Biatlon VB
Forni a Voltri Olaszország
08.04. 16óra Edzőbizottsági ülés
08.10. Zagyva Kupa Nyári Biatlon
08.11. Salgó Kupa Síroller Hegyi
08.15. Megjelenik a Hírmondó 5.

08.20. Országúti OB
Törökbálint
08.24. Nyári biatlon OB
* tartalékidőpont 08.31. *
08.24. Roller v. Kiskunlacháza
09.03. 16óra Edzőbizottsági ülés
09.7-8 Predajna Szlovák OB.
09.14-15. Viessman Kupa Vyhne
09.17. Megjelenik a Hírmondó

Hó *** 100 éves a Magyar Sí Szövetség *** Pályázat

A Sífutó-Biatlon Hírmondó – – Rajz, Fotó és Irodalmi Pályázatot hirdet,
melynek témája a hó * beadási határidő: 2013. szeptember 30.

Korcsoportok: 10 év alattiak * 10-20 év között * 20 év felett
Képzőművészeti alkotás (50cm maximált kiterjesztés * maximum 2 alkotás)
Irodalmi írás (maximum 10 A4-es oldal normál sorközzel * maximum 2 alkotás)
Fotó (maximum 300DPI felbontás – tárolási okok miatt * maximum 2 alkotás)
Ugyanazon pályázó mindhárom kategóriában nevezhet 2-2 alkotással. A nevezés titkos, a
Hírmondó címére kell az alkotásokat elküldeni: E-mail cím: sibihirmondo@citromail.hu
A műveket számmal ellátva közöljük a Hírmondó mellékleteként.
Szavazás: Kedves olvasóink is a fenti E-mail címre küldhetik szavazataikat, egy címről
kategóriánként csak egy szavazat érvényes. * Zsűri: Neves személyiségekből álló zsűri
bírálja majd el a pályázatokat. Az olvasók és a zsűri szavazatainak összesítése után kerül
sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Díjazás: * a korcsoportonkénti és kategóriánkénti
első 3 helyezett értékes díjazásban részesül, és ingyenes síoktatáson vehet részt a téli
szezonban. * minden résztvevő emléklapot kap * A művekből kiállítást és egy kiadványt is
tervezünk. * a díjazásra a felajánlásokat továbbra is várjuk * Támogatóink: Földi László,
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nordsport2011, Zagyvaforrás Egyesület,
Dr. Füst Antal, Honvéd Zalka, Hegedűs László, Fullextra Irodalmi Portál, Földi Kornélia,
Mátra Biatlon és Sífutó SE, Eötvös Mihály, Miskolci Honvéd.

Gyerekek egymást kérdezték, mi lehet az a kerekes „izé”. Egyikük:

- Biztos azzal mozgatják a puskát; - a másik közbevág: - Á, dehogy... Azzal
jönnek le a hegyről, ha már felmentek... Szabó Milán válogatott versenyző

sietett a segítségükre, és rövid ismertető mellett szemléltette: Mi is
a síroller? (képünk)* Előtérben az egy lőállásos, rögtönzött lőtér (jövőre
Ma nem láttam szomorú szemeket a sífutó-biatlon sátor
környékén. Edző és gyermeklelket simogató volt a miliő.
Szerettünk biatlonosok lenni
a sportágválasztón, hiszen sokan jöttek el hozzánk, s érdeklődő tekintettel követték
egymást a lőállásban, vagy
épp csemetéjük működését a
rögtönzött lőtéren. Hízott a
lelkünk, amikor a biztonságiak
már harmadszor szóltak,
hogy fejezzük be * Záróra *
De mi akartuk, hogy aki
szerette volna kipróbálhassa
***

Sikerült

több kell!) Háttérben a hatalmas porond * * Képes beszámoló a 2. oldalon

***

Jó reggelt sífutók! * Sziasztok biatlonosok! * Kezét csókolom anyuka, mami! * Tiszteletem apuka, papus! * Helló kollégák! *
Kukucs mindenki! * Megjelent a Hírmondó! * Csak tessék, csak tessék! *** Küldd tovább, hogy mások is szeressék! ***

Péntek reggeltől szombat
estig a Nordsport2011
Salgótarján, a Panoráma
a Miskolci Honvéd, a
Vasas, a Györse szakemberei, versenyzői segítették a rendezvényt. A
szervező munkát az egykori salgótarjáni olimpikon, Bereczki Brigitta, a
Magyar Sí Szövetség
utánpótlás igazgatója irányította. * Hatalmas
érdeklődés volt a pálya
hátsó szegletében. A két
nap alatt több száz
érdeklődő járt nálunk, és
közel
kétszázan
próbálták ki a légpuskát,
s örvendeztek, amikor
lesett a bukó * * *

Büszke anyuka újságolja, hogy a tíz év körüli fiúcska
már vágja a biatlon szabályokat, mert télen – a nagypapával – el sem lehet mozdítani a TV elől a biatlon
közvetítéskor, s izgul, elkeseredik, ha kedvencei hibát
lőnek és büntető kört kell futniuk, de azt is tudja, hogy
az egyéniben 1 percet írnak az időhöz, meg hogy a
váltóban 3 tartalék lőszer van... * Örömmel adtam a
kezébe a szórólapot, és - pesti lévén - a Vasas síház
elérhetőségével szinte utolsókként indultak haza.

Az autogram
nem nagy dolog, egy aláírás, néhány
bölcsködő szócska, de... Sokkal több annál. Egy meleg kézfogás is,
hiszen aki kapja annak emlék, aki pedig adja egy aprócska
elismerés * Nem volt hiábavaló a befektetett munka. ( * - * ) Apa, ebben nincs is távcső – kezdi az ismerkedést a puskával egy
fiúcska * - Kisfiam, ott kell annak lenni, csak nézz bele rendesen! *
- Tudod, a lövészethez nem lehet optikát használni – mondom – ám
majd meglátod, így is nagyon pontosan lehet vele célozni. ( * o * )

Helló fiúk, helló lányok! *** Találkozunk az edzésen! *** Mi ott leszünk! *** Gyere Te is!

Gombos Károly

Lezárult a szezon. Vegyes érzésékkel és fájó térddel kezdtem meg a kötelező pihenőmet. A térdszalagjaim sérültek, április elején egy pályán kívüli síelés alkalmával.
Ezt azért sajnáltam különösen,
mert már megvolt a repjegyem
a világ egyik legnehezebb sífutóversenyére
Grönlandra.
180km-t kellett volna megtennem 3nap alatt a szabad ég
alatt sátrazva. Erre készültem a
szezon után, ezért különösen
fájó dolog volt a sérülésem. Pár
hét pihenő és rehabilitáció után
szépen óvatosan elkezdtem a
felkészülést a következő igen
fontos szezonra.
Nagyrészt túravezetéssel és
ausztriai házüzemeltetéssel keresem a kenyerem. A múlt héten már elkezdtem sírollerezni és a lövőedzéseket is, de
túlnyomórészt országúti kerékpáron, futva és konditeremben végzem az edzéseimet.
A teszteredményeim jóval jobbak, mint tavaly ilyenkor,
ezért bizakodó vagyok. Egy jó alapozást szeretnék csinálni, amit idén nem szakítanék meg több hetes kihagyással a

versenyszezon kezdete előtt. Remélem ebben a síszövetség
és klubom is segíteni fog. Múlt hétvégén indultam egy
hegyi futóversenyen Ausztriában. Itt 4,5km-en kellett
950m szintet emelkedni. Ilyen és ehhez hasonló
versenyeken tartom élve
magamban a versenyzési,
küzdési ösztönt.
Első számú edzőhelyem
Ramsau am Dachstein, ahol
ezt
a
kis
házat
( www.charlet.hu ) üzemeltetem. Sportolókat és kirándulókat fogadok. RAfting,
hegyikerékpár és hegymászó,sziklamászó túrákat vezetek nekik. Itt egy helyen lehet az összes felkészülési
módot űzni, ezért soha nem
válik unalmassá az edzés.
Jövő hónapban lesz Olaszországban a nyári biatlon VB.
Itt sírollerral indulunk majd, sífutó lécek helyett. Remélem
összejön az utazás, és összemérhetem formámat a világ
legjobbjaival.
(Forni Avoltri Biatlon VB Olaszország július 20-23)

* Bizony, nyomni kell, Karcsi. Bízunk benned! *

Északi felmérő 2013 nyár (június 1. Gyöngyös)
Név

Köszönjük a közreműködő edzőknek (Büki Gábor, Csúr Attila, Gál Ágota, Szabó András)
1.

Szabó Milán
Bánszki Bence
Varga Ádám
Panyik Dávid
Büki Ádám
Büki Dávid
Varga Mátyás
Bánszki Botond
Varga Bálint
Herneczki Áron
Bozsik Anett

1990 GYÖTRI
1993 H.Zalka
1994 H.Zalka
1995 H.Zalka
1995 M.Honvéd
1995 M.Honvéd
1996 H.Zalka
1997 H.Zalka
1998 H.Zalka
1998 H.Zalka
1990 H.Zalka

2.
3:19
3:24
3:47
0:00
3:21
3:32
3:36
3:36
3:36
3:24
4:00

Interval futás
3.
4.
5.
3:13 3:09 2:56 0:00
3:29 3:38 3:41 3:36
4:07 4:22 4:25 4:28
0:00 0:00 0:00 0:00
3:28 3:36 3:38 3:34
3:43 3:47 3:48 4:00
3:47 3:48 3:49 4:11
3:58 3:59 4:18 4:17
3:53 3:57
3:29 3:42
4:35 4:41

Σ

12:37
17:48
21:09
0:00
17:37
18:50
19:11
20:08
11:26
10:35
13:16

Húzó Ftám Tol Felü Te
30
25
17
27
17
9
23
28
25
28
7

67
64
46
61
35
40
63
80
40
55
46

37
39
11
37
22
19
25
25
9
17
65

63
49
50
46
48
49
47
60
52
47
44

99
55
92
91
69
78
80
60
78
70
76

4üft Ötu

Eha

35 0,00 21
22 13,60
8
23 11,00
0
0 0,00 -16
29 11,40
5
26 12,40 20
28 12,20 15
28 12,10
8
21 10,30
5
30 10,60
4
25 10,30 22

A következő számból:

*

Hó volt, hol nem volt – interjú
és szemelvények a salgótarjáni síkönyv megjelenése kapcsán * Átalakulás a gyöngyösi
Zalkánál * Viessman Kupa –
Predajna * 100 éves a Magyar
Sí Szövetség a beérkezett pályázatokból * Beszélgetés Marian Kazárral és Hirschmann
Józseffel a szlovák biatlonról *
Hírek – szemelvények *
Helyesbítés: Az előző számunkban tévesen jelent meg az Erdész EB egyéni eredménye. Klasszikus stílusban bronz
érmes Büki Dávid, míg Büki Ádám skating stílusban állhatott a dobogó harmadik fokára, de Herneczki Áron is szép

eredmény ért el. * Elnézést kérünk a téves közlésért *

A Sífutó – Biatlon Hírmondó sorozatot indít:
Iratok, képek, szemelvények a magyar sí történetéből

100 éves a Magyar Sí Szövetség címmel
(várjuk képeiket dokumentumaikat, illetve azok digitális formátumát)

Sífutóverseny rajtja (1960-as évek) **
1984. Chamonix Biatlon VB Géczi
Tibor, Hrabecz Gyula, Bereczki
Brigitta és az NDK-s edzők

