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előző cikk következő cikktartalom

Az öttusázók fedett pályás idénynyitó 
versenyén Budapesten Kovács Sarolta 
és Kasza Róbert végzett az élen

Műsor: Sporthírek
Kategóriák: Egyéb
Műsorvezető: Knézy Jenő

Leírás:
Mv: Az öttusázók fedett pályás 

idénynyitó versenyén Budapesten a 
hölgyeknél Kovács Sarolta, a férfiaknál 
pedig Kasza Róbert végzett az élen.

Műsor: DunaSport
Kategóriák: Egyéb
Műsorvezető: Menczer Tamás
Szereplők: Marosi Ádám, öttusázó

Leírás:
Mv: Öttusázóink, akik nagy erőkkel 

készülnek a következő szezonra, mindössze 
egy verseny erejéig voltak itthon. 

R: Pihenésre nincs idő. A magyar 
öttusa-válogatott tagjai a két hetes 
barcelonai edzőtábor után rajthoz álltak a 
hazai NU SKIN Fedettpályás Nemzetközi 

versenyen, most pedig elutaznak 
Coloradoba, ahol három hetes edzéstervet 
teljesítenek. Véleményük szerint ez így 
teljesen rendben van, hiszen a kemény 
szezon előtt kemény felkészülésre van 
szükség.

Marosi Ádám, öttusázó: Az a nagy 
terv, hogy majd az acapulcói világkupa 
előtt fogok pihenni, az utolsó pár napot 
azt biztos, hogy ki fogom majd könnyíteni 
az edzőtáborban, és Colorado Springsnek 
pedig az a jelentősége, ahova most 
elutazunk három hétre, hogy ez magaslati 
edzőtábor, tehát, ott nyilván olyan munkát 
tudunk elvégezni, amit egyébként a 
tengerszinten nem tudunk elvégezni.

R: Az öttusa-válogatott tagjai 
tehát Coloradóból nem haza, hanem 
Acapulcóba utaznak majd, ahol az idei év 
első világkupáját rendezik.
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előző cikk következő cikktartalom

Az első nap után ma a kombinált 
számmal fejeződött be 
az öttusázók fedett pályás idénynyitó 
versenye Budapesten

Mv: Az első nap után ma a kombinált 
számmal fejeződött be az öttusázók 
fedettpályás idénynyitó versenye 
Budapesten, amelyen a nőknél borult a 
papírforma, a férfiaknál viszont nem. 

R: Hogy soha nem lehet biztosra 
menni a sportban, azt már régóta tudjuk, 
és ennek újra tanúbizonyságát láttuk 
az öttusázók fedettpályás nemzetközi 
versenyén. A hölgyek futamában ugyanis 
hiába rajtolt az élről a kombinált számban 
Földházi Zsófia, az első lövészet után 
eggyel több kört futott, mint kellett volna, 
ráadásul ezzel megtévesztette és magával 
vitte a két közvetlenül mögötte futó 
vetélytársát is. Így a kilencedik helyről, 
és 39 másodperces hátrányból rajtoló 
Kovács Sarolta hirtelen az élen találta 
magát. Az ölébe hullott lehetőséggel élt 
is a korábbi világbajnok, és magabiztosan 
nyerte meg a versenyt. A férfiaknál szintén 
egy magyar, Kasza Róbert állt az élen 
három szám után, és esélyeshez méltóan 

szerepelt a kombinációban. Jól lőtt, és 
jól is futott, így a fehérorosz Pincsuk 
előtt pályafutása során negyedszer is 

megnyerte ezt a viadalt, míg Marosi 
Ádám jól hajrázva a 11-edikről végül a 4. 
helyre jött fel.
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előző cikk következő cikktartalom

Székesfehérvár (mj) – Az év első 
nemzetközi fedett pályás öttusa 
versenyén, a nőknél a Volán Fehérvár 
kiválósága, a világbajnok Kovács 
Sarolta szerezte meg a győzelmet.

Leírás:
Tizennégy nemzet öttusázói adtak 

egymásnak randevút Budapesten, ahol 
2014. első fedettpályás nemzetközi 
versenyét rendezték. A nőknél a Volán 
Fehérvár világ és Európa-bajnoka, Kovács 
Sarolta végzett az első helyen.

Klubtársai közül a Demeter testvérek, 
Bence és Gergely betegség miatt nem 
állhattak rajthoz. Bence még a barcelonai 
edzőtáborozás során szedett össze egy 
vírust, öccse, Gergely pedig a torka miatt 
hagyta ki az évadnyitót, s úgy tűnik, hogy 
ki kell venni a manduláját. A férfiaknál a 
Volán Fehérvárból Harangozó Bence a 11., 
Málits István pedig a 21. helyezett lett.

A lányoknál szintén rajthoz állt Slett 
Emese, ő a nagyon erős mezőnyben a 21. 
helyen végzett. A juniorok 4 tusa (lovaglás 
nélküli) viadalában Fröhlich Tamás az első, 
Lukács Levente a 8., illetve Veszprémi 

Fruzsina a 13., Molnár Erika pedig a 16. 
helyet érte el. A női mezőnyben győztes 
Kovács Saroltát feldobta a sikeres kezdés. 
– Nehezen kezdtem a nagyon hosszú, 
öt órás vívást, aztán belejöttem, de egy 

hullámvölgy következett. A vége jobban 
sikerült, a régi számítás szerint 800 pont 
fölött teljesítettem, de alapvetően többet 
vártam magamtól. Az első Világkupáig van 
még egy hónap, addig finomíthatok. Az 
úszás egy nagyon lassú pályán zajlott, de 
így az alapozás végén elégedett vagyok.

A lovaglásnál egy nagyon jó pacit 
fogtam ki, élveztem a futamot, számomra 
egy álom volt. A kombit kipihenve, a 9. 
helyről kezdtem el, nyugodtan csináltam 
a dolgomat, semmit sem rontottam el, jól 
lőttem és futottam, s végül az első lettem. 
Erre nem gondoltam a verseny előtt, de 
nagyon örülök, minden tekintetben feldob 
a jó kezdés.

Remélem, sérülésmentes lesz az idei 
szezonom – mondta mosolyogva Saci. 

KA:Kovács Saci akár modellként is 
megállná a helyét, de most az olimpia a 
legfontosabb

A szezonnyitó nemzetközi versenyt 
évről évre Kasza Róbert nyeri meg. 
Továbbra is igyekszünk megfejteni a titkát, 
nem mintha meglepetés lenne a győzelme 
– de a sikersorozatnak (2010, 2012, 2013, 
2014) van oka.
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előző cikk következő cikktartalom

Leírás:
„Nagyon szeretem ezt a versenyt, 

az idén pedig még rangosabb volt, mint 
eddig, és még inkább feldobott – utal 
arra, hogy a hét végén a majdnem 
hatvantagú mezőnyben olyan minőségi 
külföldi öttusázók is voltak, mint az egyéni 
vb-címvédő litván Justinas Kinderis. 
– Nagyon jó alapozáson vagyok túl, és 
az előző évek munkájára is építhetek. 
Patikamérlegen mérjük ki a terhelést, 
tudjuk, miből mennyit lehet. Ha fáradt 
vagyok, be merünk vállalni egy könnyebb 
hetet, nem szabad túlfeszíteni a húrt, mert 
betegség, sérülés miatt akár több hétre 
vagy több hónapra kieshetek. Preventív 
szellemben dolgozunk, az a cél, hogy 
mindennap edzhessek, de nem szabad 
mindennap csúcsra járatnom magamat.” 
Az edzőtáborokban fokozott terhelést 
kap a szervezet, az öttusacsapat pedig 
a kéthetes barcelonai felkészülés után 
három hétre a coloradói magaslatra utazik. 
„Barcelona nagyon hasznos volt, mínusz 
tíz fokból plusz tízbe kerültünk, nyugodt 
körülmények közé, nem kellett ügyeket 
intézni.

Fontos, hogy az erős edzések mellett ki 
tudtuk pihenni magunkat.

Csaknem huszonnyolc évesen nem 
elsősorban azzal tudok fejlődni, ahogyan 
edzem, hanem azzal, ha közben teljesen 
kipihenem magam” – folytatja az egyéni 
Ebezüstérmes.

A hosszú edzőtáborok összezártságára 
is a lehető legjobb választ adta. Mint 
mondta, annak idején elkezdett 
társasjátékot magával vinni, később egyre 
többen vittek magukkal játékot, kártyát 
– most Barcelonában már meglepve 
kérdezték tőle a társak, hogyhogy nem 
hozott semmit. A jó hozzáállás és az 
ötletesség erős csapatot, közösséget 
kovácsol egy egyéni sportágban, ami 

azért is nagy dolog, mert az olimpiára csak 
két-két versenyző jut el, vagyis egymással 
is rivalizálnak. „A sok együtt töltött idő 
alatt természetesen vannak súrlódások, 
de éretten kezeljük őket. Egyre jobban 
összecsiszolódunk, ahogy egyre több időt 
töltünk együtt. Szeretünk közösen készülni, 
és tiszteljük egymás erényeit” – mondja 
Kasza 

Róbert a házastársak számára is 
követendő példákról.

Mivel tavaly megházasodott, a 
magánéletét is befolyásolják a több hetes 
távollétek. Itt is segít azonban a megértés. 
„Hál’ Istennek olyan társat találtam, aki 
tudja, mindez a hivatásom része – mondja. 
– Amíg nem vagyok itthon, sokan elhívják 
a feleségemet vacsorára, színházba, ilyen 
szempontból nekem nehezebb. Eddig is 
éreztem, hogy mindenhol jó, de a legjobb 
itthon, most pedig, hogy nem a barátnőm, 
menyasszonyom, hanem a feleségem, még 
inkább örömmel jövök haza.”

KA: Barcelonában kellemes, tízfokos 
idő fogadta a mieinket, az egyébként kiváló 
hangulatot csak az rontotta, hogy Kasza 
Róbert nem vitt társasjátékot
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előző cikk következő cikktartalom

ÖTTUSA IDÉNYNYITÓ. A 
férfiaknál Kasza Róbert, a nőknél 
pedig Kovács Sarolta végzett az 
élen a budapesti fedett pályás 
öttusaversenyen. A hagyományos 
idénynyitón Kasza sorozatban 
harmadszor, összességében pedig 
negyedszer győzött. Ezúttal nagyon 
kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtott, a lövészetekkel kombinált 
futást már az élről kezdte, s előnyét 
gyors és pontos lövészetekkel még 
tovább is növelte.

Leírás:
– Nagyon elégedett vagyok ezzel a 

mostani győzelmemmel, mert ez nem egy 
olyan idény eleji kicsúszott siker, hanem 
a jó felkészülés eredménye – értékelt 
az MTI-nek Kasza. – Minden számban 
a jelenlegi állapotomnak megfelelő 
eredményt értem el.

Tanulva a korábbi hibákból, melyek 
sérülésekhez vezettek, változtattam a 
felkészülés menetén. Ha fáradt vagyok, 
nem vállalom túl magam, de ha marad 
még bennem erő, akkor ráteszek egy kicsit. 

Korábban ragaszkodtam ahhoz, ami előre 
le volt írva.

Kovács Sarolta az úszásban és a 
lövészettel kombinált futásban a harmadik 
legjobb eredményt érte el, s a lovaglásban 
csak időtúllépése volt, ez pedig így együtt 
ellensúlyozta a gyengébb vívását.

Az első három számot követően 
egyébként Földházi Zsófia állt az élen, 
mivel jól vívott, úszott és hibátlanul 
lovagolt, de a Syma Csarnok 200 méteres 
futópályáján a „nagy zsúfoltságban” 
– néhány társával együtt – egy körrel 
többet futott az első lövészet előtt, így 
visszacsúszott. Ezzel együtt az ötödik 
helyre még így is odaért. 

– Egy kicsit én is megzavarodtam az 
első lövészetnél, furcsálltam, hogy Zsófi 
nincs még benn a lőállásban, de csak arra 
koncentráltam, hogy a saját feladatomat jól 
oldjam meg – mondta az MTI-nek Kovács 
Sarolta. 

– Aztán a végéhez közeledve láttam, 
hogy még nincs senki a célban, és akkor 
tudatosult bennem, hogy győztem. Furcsa 
egy kicsit így nyerni, de azért örülök neki, 
hogy jól kezdtem az évet.

Kovács Saroltának 2012-ben az egyik, 
tavaly pedig a másik térdét műtötték, ezért 
most különösen örült, hogy jól ment neki a 
futás. A versenyen nem volt selejtező, így a 
küzdelmek a férfiak és a nők számára is két 
napon át tartottak, a vívást, az úszást és a 
lovaglást szombaton, a kombinált számot 
pedig vasárnap bonyolították le.

A budapesti eseményen debütált az új 
számításai rendszer, miután a nemzetközi 
szövetség az 1000-es ponthatárt 250-
esre, illetve lovaglásban az 1200-ast 300-
asra vitte le. Ennek megfelelőn az egyes 
számokon belüli korábbi pontértékek 
negyedelődtek, vagyis a pluszokért 
és mínuszokért a korábbinak immár a 
negyedét adják vagy vonják le.

A NU-SKIN fedett pályás bajnokság 
eredményei. Férfiak (59 induló):1. Kasza 
Róbert 1528 pont, 2. Raman Pincsuk 
(fehérorosz) 1502, 3. Justinas Kinderis 
(litván) 1491, 4. Marosi Ádám 1470 ...10. 
Tibolya Péter 1441. Nők (60): 1. Kovács 
Sarolta 1361 pont, 2. Marta Garcia-Miguel 
(spanyol) 1359, 3. Kate French (brit) 1353, 
...5. Földházi Zsófia 1341.

KA: Kovács Sarolta
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előző cikk következő cikktartalom

Győzelmek fedett pályán!
A férfiaknál Kasza Róbert, a nőknél 
pedig Kovács Sarolta végzett az 
élen a budapesti fedett pályás 
öttusaversenyen.

Leírás:
A hagyományos idénynyitón Kasza 

sorozatban harmadszor, összességében 
pedig negyedszer győzött. Ezúttal nagyon 
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, 

a lövészetekkel kombinált futást már az 
élről kezdte, s előnyét gyors és pontos 
lövészetekkel még tovább is növelte a 
többiek előtt.

Kovács Sarolta az úszásban és a 
lövészettel kombinált futásban a harmadik 
legjobb eredményt érte el, s a lovaglásban 
csak időtúllépése volt, ez pedig így 
együtt ellensúlyozta a gyengébb vívását. 
Kovácsnak 2012-ben az egyik, tavaly 
pedig a másik térdét műtötték, ezért 

most különösen örült, hogy jól ment neki 
a futás.

A budapesti eseményen debütált az új 
számításai rendszer, miután a nemzetközi 
szövetség az 1000-es ponthatárt 250-
esre, illetve lovaglásban az 1200-ast 300-
asra vitte le. Ennek megfelelőn az egyes 
számokon belüli korábbi pontértékek 
negyedelődtek, vagyis a pluszokért 
és mínuszokért a korábbinak immár a 
negyedét adják vagy vonják le.
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előző cikk következő cikktartalom

ÖTTUSA A férfiaknál Kasza Róbert, 
a nőknél pedig Kovács Sarolta 
végzett az élen a budapesti fedett 
pályás öttusaversenyen.

Leírás:
A hagyományos idénynyitón Kasza 

sorozatban harmadszor, összességében 
pedig negyedszer győzött. Ezúttal nagyon 
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, 
a lövészetekkel kombinált futást már az 
élről kezdte, s előnyét gyors és pontos 
lövészetekkel még tovább is növelte.

Kovács Sarolta az úszásban és a 
lövészettel kombinált futásban a harmadik 
legjobb eredményt érte el, s a lovaglásban 
csak időtúllépése volt, ez pedig így 
együtt ellensúlyozta a gyengébb vívását. 
A versenyen nem volt selejtező, így a 
küzdelmek a férfiak és a nők számára is két 
napon át tartottak, a vívást, az úszást és a 
lovaglást szombaton, a kombinált számot 
pedig vasárnap bonyolították le.
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előző cikk következő cikktartalom

Teljes sikert arattak a 14 nemzet 119 
öttusázóját felvonultató, budapesti 
idénynyitó fedett pályás versenyen 
a magyarok, mivel a férfiaknál Kasza 
Róbert, a nőknél pedig Kovács 
Sarolta végzett az élen.

Leírás:
Előbbi e viadal specialistája, hiszen 

sorozatban harmadszor, összességében 
pedig negyedszer győzött. Ezúttal 
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, a 
kombinációs számot már az élről kezdte, 
s a gyors és pontos lövészetekkel még 
tovább is növelte az előnyét.

„Nagyon elégedett vagyok, mert 
ez nem egy olyan idény eleji kicsúszott 
siker, hanem a jó felkészülés eredménye. 
Tanulva a korábbi hibákból, amelyek 
sérülésekhez vezettek, változtattam a 
felkészülés menetén. Ha fáradt vagyok, 
nem vállalom túl magam, de ha marad 
még bennem erő, akkor ráteszek egy kicsit. 
Korábban ragaszkodtam ahhoz, ami előre 
le volt írva” – nyilatkozta a távirati irodának 
Kasza. Mögötte az ukrán Pincsuk és a 
tavalyi világbajnok litván Kinderis állt fel a 
dobogóra, a londoni olimpiai bronzérmes, 

2009-es egyéni vb- és tavalyi Eb-győztes 
Marosi Ádám 4. lett.

A hölgyeknél Kovács Sarolta az 
úszásban és a lövészettel kombinált 
futásban a harmadik legjobb eredményt 
érte el, s a lovaglásban csak időtúllépése 
volt, ez pedig így együtt ellensúlyozta a 
gyengébb vívását. Az első három számot 
követően egyébként Földházi Zsófia állt az 
élen, mivel jól vívott, úszott és hibátlanul 
lovagolt, de a Syma-csarnok 200 méteres 
futópályáján a nagy zsúfoltságban néhány 
társával együtt egy körrel többet futott 
az első lövészet előtt, így visszacsúszott. 

Ezzel együtt az ötödik helyre még így is 
odaért.

„Az első lövészetnél furcsálltam, 
hogy Zsófi nincs még benn a lőállásban, 
de csak arra koncentráltam, hogy a saját 
feladatomat jól oldjam meg. Aztán a 
végéhez közeledve láttam, hogy még 
nincs senki a célban, és akkor tudatosult 
bennem, hogy győztem. Kicsit furcsa így 
nyerni” – mondta Kovács Sarolta, akinek 
2012-ben az egyik, tavaly pedig a másik 
térdét műtötték, ezért most különösen 
örült, hogy jól ment neki a futás.
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előző cikk következő cikktartalom

A férfiaknál Kasza Róbert, a nőknél 
pedig Kovács Sarolta végzett az élen 
a budapesti fedettpályás nemzetközi 
öttusaversenyen. A hagyományos 
idénynyitón Kasza sorozatban 
harmadszor, összességében pedig 
negyedszer győzött.

Leírás:
A férfiaknál Kasza Róbert, a nőknél 

pedig Kovács Sarolta végzett az élen 
a budapesti fedettpályás nemzetközi 
öttusaversenyen. A hagyományos 
idénynyitón Kasza sorozatban harmadszor, 
összességében pedig negyedszer győzött.
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előző cikk következő cikktartalom

A FÉRFIAKNÁL Kasza Róbert, a 
nőknél pedig Kovács Sarolta végzett 
az élen a budapesti fedettpályás 
öttusaversenyen. A hagyományos 
idénynyitón Kasza sorozatban 
harmadszor, összességében pedig 
negyedszer győzött. A versenyen 
nem volt selejtező, így a küzdelmek 
két napon át tartottak. A viadalt 
kihagyta az Építők AC Kaposvár 
sérüléssel bajlódó válogatottja, 
Gyenesei Leila.

Leírás:
A FÉRFIAKNÁL Kasza Róbert, a 

nőknél pedig Kovács Sarolta végzett 
az élen a budapesti fedettpályás 
öttusaversenyen. A hagyományos 
idénynyitón Kasza sorozatban harmadszor, 
összességében pedig negyedszer győzött. 
A versenyen nem volt selejtező, így a 
küzdelmek két napon át tartottak. A viadalt 
kihagyta az Építők AC Kaposvár sérüléssel 
bajlódó válogatottja, Gyenesei Leila.
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előző cikk következő cikktartalom

Budapest – A férfiaknál Kasza 
Róbert, a nőknél pedig Kovács 
Sarolta (Volán Fehérvár) végzett 
az élen a budapesti fedettpályás 
öttusaversenyen.

Leírás:
A hagyományos idénynyitón Kasza 

sorozatban harmadszor, összességében 
pedig negyedszer győzött. Kovács Sarolta 
az úszásban és a lövészettel kombinált 
futásban a harmadik legjobb eredményt 
érte el, s a lovaglásban csak időtúllépése 
volt, ez pedig így együtt ellensúlyozta a 
gyengébb vívását.
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előző cikk következő cikktartalom

ÖTTUSA. Tizennégy országból 
érkeznek öttusázók a hétvégi, 
budapesti fedett pályás viadalra, a 
sportág hagyományos idénynyitó 
versenyére. A férfiak és a nők 
mezőnye is 60 fős lesz, mindkét 
nemnél indul a hazai élmezőny és az 
utánpótlás jó néhány képviselője. A 
felnőtt válogatottak közül betegség 
miatt hiányzik majd Demeter Bence 
és Demeter Gergely, illetve a derék 
és csípőtáji problémákkal küszködő 
Gyenesei Leila.

Leírás:
Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány 

a NU-SKIN bajnokság sajtótájékoztatón 
emlékeztetett rá: ezzel a versennyel a 
hosszú munkaperiódus után elkezdődik a 
mozgalmasabb időszak.

Az indulói listából kiemelte a litván 
Justinas Kinderist, az olasz Riccardo De 
Lucát és az ukrán Dmitro Kirpul-janszkijt, 
jelezve, hogy a feltörekvő nemzedék 
képviselői mellett a legjobb magyarokon 
kívül külföldről is indulnak tapasztalt 
és komoly nemzetközi eredményekkel 

rendelkező versenyzők. A szakvezető 
a felkészülésre rátérve, sikeresnek 
minősítette az őszi lovastábort, az azt 
követő tatai napokat, illetve a hónap 
közepi barcelonai edzőtáborozást, majd 
hozzátette, hogy „a válogatott eleje” a 
jövő héten Coloradóba utazik, ott folytatja 
az edzéseket, s onnan utazik a világkupa-
sorozat első állomására, Acapulcóba. A 
hétvégi megmérettetéssel kapcsolatban 
Molnár Gábor versenyigazgató 
megemlítette, hogy az időpontja mellett 
azért is népszerű ez a fedett pályás 
viadal, mert ezen itt nincs selejtező és 
így minden induló lovagolhat. Éppen 
amiatt kell mindkét nem számára két nap 
alatt lebonyolítani a számokat, a nagy 
létszámokból adódóan ugyanis elhúzódnak 
az egyes számok. Szombaton így még 
nem osztanak érmeket, akkor a vívásra, 
az úszásra és a lovaglásra kerítenek sort, 
aztán vasárnap következik a kombinált 
versenyszám mindkét nem képviselői 
számára.

A vívást a BVSC vívótermében, az 
úszást a BVSC-uszodában, a lovaglást a 
Nemzeti Lovardában, a lövészetes futást 

pedig a Syma Csarnokban rendezik. 
Utóbbi létesítményben csak az atlétikai 
csarnok áll majd rendelkezésre, emiatt 
szűkös lesz a hely. Egyrészt csoportonként 
30 versenyző köröz majd a 200-as pályán, 
másrészt a lőállásokat is itt kell elhelyezni.

Utóbbival kapcsolatban Molnár 
Gábor megjegyezte, hogy az öttusázók 
lőtere a sportágfejlesztési támogatásnak 
is köszönhetően gyakorlatilag 
világszínvonalú, s hozzátette: ugyancsak 
a beérkező forrásokra támaszkodva 
megkezdődött a lóállomány bővítése 
is. A fedett pályás verseny eredményeit 
a compentint.hu oldalon lehet majd 
megtalálni, s ugyanitt élő közvetítések 
is lesznek a lovaglásokról és a kombinált 
küzdelmekről. A budapesti eseményen 
debütál néhány újítás, így az, hogy 
az 1000-es ponthatárt a nemzetközi 
szövetség 250-esre, illetve lovaglásban 
az 1200-ast 300-asra vitte le. Ennek 
megfelelően az egyes számokon belüli 
korábbi pontértékek is negyedelődtek, 
vagyis a pluszokért és mínuszokért a 
korábbinak a negyedét adják vagy vonják 
le.
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előző cikk tartalom

ÖTTUSA Tizennégy országból 
érkeznek öttusázók a hétvégi, 
budapesti fedettpályás viadalra, a 
sportág hagyományos idénynyitó 
versenyére. A férfiak és a nők 
mezőnye is 60 fős lesz, mindkét 
nemnél indul a hazai élmezőny és 
az utánpótlás jó néhány képviselője. 
hiányzik majd a derék és csípőtáji 
problémákkal küszködő Gyenesei 
Leila.

Leírás:
ÖTTUSA Tizennégy országból 

érkeznek öttusázók a hétvégi, budapesti 
fedettpályás viadalra, a sportág 
hagyományos idénynyitó versenyére.

A férfiak és a nők mezőnye is 60 
fős lesz, mindkét nemnél indul a hazai 
élmezőny és az utánpótlás jó néhány 
képviselője. hiányzik majd a derék és 
csípőtáji problémákkal küszködő Gyenesei 
Leila.
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