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Egy kis összefoglaló a hét végének eseményeiről.  

 

A sport és a barátság ünnepe : az eXtremeManD80 Tab versenye  
 

  A hét végén közel száz résztvevő rajtolt el Magyarország második alkalommal kiírt középtávú duatlon 

országos bajnokságán. A verseny résztvevői újra megtapasztalhatták, hogy miért kapta ez a verseny az 

eXtremeMan D80 Tab elnevezést. A versenyzők egybehangzó véleménye az volt, hogy az biztos, hogy az ország, 

de alighanem Európa egyik legnehezebb duatlon versenyén indulhattak, melynek során előbb egy 10km-es futást, 

majd hatvan kilométer kerékpározást, végül befejezésként újra 10km-es futást kellett teljesíteni.  

  A futás Tab legszebb részein, a megújított belvárosban, majd a három történelmi templomot is bemutatva, 

tekintélyt parancsoló, (kétszer) kétszáz méteres szintkülönbséget rejtett, a kerékpározás pályája pedig mindkét 

oldalról megmászta a lullai dombokat, méghozzá négyszer is, mely újabb nyolcszáz méteres szintkülönbség 

teljesítését követelte. És azt is újra átélhettük valamennyien, hogy a duatlon nem egy teremsport…  

  Míg tavaly a táv második felétől az időjárás extrem körülményeket teremtett azzal, hogy a versenyzőknek  

a kerékpározás második felét gyakran jeges esőben és viharos szélben kellett teljesíteniük, ez évben a hirtelen jött 

nyáriasan perzselő nap tette az eXtremeManD80 Tab versenyét még keményebb kihívássá.   

  A második magyar középtávú Duatlon OB-t végül 63 férfi és 21 női versenyző tudta befejezni. 

A győzelemhez a legjobb női versenyzőnek, a budapesti Tomaschof Katának mindössze 3 óra 35 percre (!), míg a 

férfi győztesnek a szegedi Badar Gergőnek – egészen elképesztő teljesítménnyel - 2 óra 47 perces időre (!!!)  volt 

szüksége. A legjobb somogyi versenyző ezúttal a helyi Barabás Dávid lett, aki példaértékű versenyzéssel 3 óra 42 

perc alatt teljesítette a távokat.  

   De időeredményektől, helyezésektől függetlenül jogosan szólt a vastaps valamennyi (szemmel láthatóan 

boldog és elégedett célbaérőnek), akik jogosan lehettek büszkék a teljesítményükre.  

  A szervezők ezúton is köszönik a lakosság szurkolását és türelmét, mellyel egy balesetmentes versenyt 

tudtak varázsolni a somogyi kisvárosba.  

 

Eredmények elérhetők itt: http://triatlon.hu/upload/file/tabduatlon22_d80-nemenkenti-eredmenylista.pdf 

 

 

 

 
 


