Születés és újjászületés
Sikeresen lezajlott az I. Zirci Duatlon
Több mint száz résztvevővel került megrendezésre a városunkban első alkalommal
meghirdetett duatlon verseny. A sportolási kedv mellett az őszi napfényes időjárás is
kicsalogatott gyerekeket, szülőket a zirci sporttelepre. Távolabbi helyekről, így például
Szolnokról, Sárvárról is érkeztek családok a Bakony fővárosába.
Október hatodika lévén egy perces néma gyászszünettel kezdődött a rendezvény, az aradi
vértanúk mellett megemlékeztünk a napokból elhunyt Barcza Sándorról, a Zirc-Dudari
Bányász Sportegyesület egykori elnökéről is. A versenyt Ottó Péter polgármester nyitotta
meg, aki „újjászületésként” élte meg a futós-kerékpáros sporteseményt.
Mint elmondta, nem sportol rendszeresen, s erre nem büszke, de a régi barátok hatására
újra kedvet érez a mozgáshoz: a nyolcvanas években tagja volt annak a sí-csapatnak,
amelynek több tagja ott volt az első zirci duatlon senior mezőnyében. A városvezető külön
említést tett az akkori edzőről, Tamási Lászlóról, versenyünk mozgatórúgójának, Tamási
Ivettnek az édesapjáról, aki szintén nem hiányozhatott a résztvevők közül, korelnökként két
unokájával alkotott családi váltót. A polgármester arról is beszélt, hogy a munka, az
elfoglaltság, a szabadidő kevés volta miatt sajnos félreteszünk olyan dolgokat, melyek a testi
állapotunk megőrzését is jelentik. „Először is meg kell győznünk magunkat, hogy sportoljunk,
aztán pedig le kell győznünk azokat a fáradságos pillanatokat, küzdelmeket, amikor azt
érezzük, hogy nincs tovább, de mindig van valami, ami továbbviszi az embert” – fogalmazott
Ottó Péter, majd a köszöntő gondolatok után máris megkezdte a felkészülést a váltóra a
Képviselő-testület „Futottak még” csapatával.
A verseny a legkisebbek küzdelmével kezdődött, mintegy húsz óvodás startolt el a
rúgófaltól, s mindannyian sikeresen célba értek. A majdnem száz egyéni induló mellett
tizenhárom váltócsapat adta le nevezését, első helyen végzett a Jandala család, megelőzve az
eplényi Tar családot és a zirci rendőrőrs Police Team elnevezésű csapatát. Különleges szám
volt Gurdon Éva veszprémi ultrafutóé, aki babakocsit tologatva teljesítette a felnőttek
számára kijelölt távot. A verseny után következett a jól megérdemelt krumplistészta-parti,
majd az eredményhirdetést követően értékes ajándéktárgyakat sorsoltunk ki a tombolán.
Mint annyi más rendezvény, az első zirci duatlon is a „Jövőre, veletek, ugyanitt!”
szlogennel ért véget, hiszen a résztvevők száma, a hangulat, a sok-sok gyermeki mosoly arra
ösztönöz minket, hogy folytatnunk kell.

Az első (futó)lépések…

További képek és eredmények: www.zirciduatlon.webnode.hu
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