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Máltai csapat a maratoni váltó futáson

Elõször indult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaiból alakult csapat a "K&H mozdulj! maraton és
félmaratonváltó" versenyén. Boros Györgyi, az Erzsébetvárosi Nappali Melegedõ intézményvezetõje, a csapat tagja írt
beszámolót az embert próbáló versenyrõl.
Maratont futottunk!
Idén elõször „Máltás” csapat is indult a ’K&H mozdulj! maraton és félmaratonváltó’ versenyen, melyre június 12-én vasárnap került
sor. A rendezvényen évrõl-évre egyre több munkahelyi és baráti csoport indul, idén közel 600 csapat indult csak a maratonváltóban.
Ezen felül lehet indulni a félmaratonváltó versenyen illetve egyéniben is, valamint gyerekeknek és családosoknak még rövidebb
távon.
Mi maratonváltó számban indultunk, ami azt jelenti, hogy hat ember fut egy maratont, vagyis fejenként 7 km-t futottunk és egy
váltóbotot adtunk át a következõ csapattagnak, amibe bele volt szerkesztve maga az érzékelõ amivel a szervezõk tudták mérni az
egyéni –és csapatidõket.

A Máltás csapatot nem volt nehéz összeverbuválni, szerencsére vagyunk páran, akik rendszeresen futunk. A csapatban volt olyan,
aki napi szinten edz és jár versenyekre is, de többségünk inkább kedvtelésbõl, hobbi szinten fut. Igazából nem a versenyzés, nem az
eredmény mozgatott minket, hanem a részvétel és a csapatépítõ szándék. Ehhez képest viszont nagyon jó eredményt értünk el: az
összesített ffi/nõi mezõnyben induló 580 csapatból a 108. helyen végeztünk. Ezt kellemes meglepetéssel és nagyon örömmel
nyugtáztuk, és azt jelzi, hogy komolyabb rákészüléssel könnyedén be tudnánk kerülni a kétjegyû sorszámok közé. A korrektség
kedvvért álljon itt az elért idõnk is, zárójelben pedig az elsõ helyezett csapat ideje: 03:36:59 (02:22:18).

A futók a Városligetben és annak környékén kijelölt fix 7 km-es kört rótták, ki-ki a saját számának megfelelõ mennyiségben. Ez egy
kellemes futókör, sok-sok fával és árnyékkal és az idõjárás is nagyon kegyes volt hozzánk. A meteorológusok által beígért és elõzõ
nap megtapasztalt felhõszakadás elmaradt, így szerencsére 18-22 fok közötti hõmérsékletben, kellemes szellõben, és
fátyolfelhõzettel borított égbolt alatt tudtunk izzadni.
A verseny nagy része tulajdonképpen várakozással telt, hiszen adott idõben csak egy csapattag futott, a többiek pedig vártak a
sorukra, vagy pihentek, de szerencsére várakozás közben sem unatkoztunk, drukkoltunk a többi futónak és beszélgettünk.
Mindannyian jól éreztük magunkat, és lelkesen, jókedvvel távoztunk a verseny helyszínérõl.

Reméljük, hagyományt teremtünk és jövõre is indul "Máltás" csapat a K&H futóversenyen.
A csapat tagjai: Boros Györgyi; Kovács Gábor; Kövi Richárd; Papp Balázs; Szentkereszty Tamás; Takács Péter
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