
MÁV VSC Futó szakosztálya 2020 

 

Tervezett taglétszám 2020-ra: 51 fő 

Tagdíjat befizették 2020-ban: 38 fő 

(kb. 20 fő az aktívabb, részt vett – vagy részt kívánt venni – valamelyik futóversenyen) 

Tagságunk versenyeken ~1500 km-t teljesített, az ehhez szükséges felkészülések alkalmával pedig 

~20 000 km-t. (Föld kerülete egyenlítőnél 40 000 ) 

2020-ban 30 futóversenyen vettünk részt, saját rendezésünk nem volt. Talán 2021-ben már ezzel is 

büszkélkedhetünk, de még nem szeretném elkiabálni.  

(A pandémia miatt több verseny elmaradt, vagy átütemezték, virtuális versenyek maradtak – ami 

azért nem az igazi…) 

Jelentősebb eseményeink: 

 UB2020 12 fős csapat (226 km 23ó12p– gyönyörű tájak, esti vihar, igazi futófesztivál) 

 UTT 9 fős csapat (130 km 14ó11p– az UB „KisKöre”, hőség, csapatszellem) 

 Különböző aszfaltos, terep, hegyi, spartan és más őrült futamok. 

(Az UB és UTT igazi csapatépítő, emléküket rengeteg fotó és egy-egy negyedórás kisfilm is őrzi) 

Drabbant István futótársunk továbbra is a legtöbbet teljesítő sporttársunk, aki mind 

edzésmennyiségben, mind versek teljesítésében felülmúl minket. (Az idei évnek már profi felkészítő 

edzővel, kemény tréninggel indult neki, továbbra is az extrém kihívásokat keresve). Egy GÉP. 

A leghosszabb távot egyben Horváth László sporttársunk teljesítette Dombóvárról a Deseda 

Ultramaratonon, aki 2019. évi gerincsérüléséből felépülve 252 km-t tett meg futva, gyorsgyalogolva. 

A szintidő 6 óra volt maratononként  

2020. évben verseny nevezési díjak és futó mezek beszerzésében tudtuk támogatni tagtársainkat a 

költségek 50 %-áig, összesen mintegy 300 e Ft értékben. 

Továbbra is célunk a tagságba minél több sportolni vágyó vagy a sportolókat támogatni vágyó 

kollégát bevonni. Természetesen a futó szakosztály sem zárkózik el a vasúton kívülről érkező 

futótársak tagságától sem. 

(És az sem idegen tőlünk, hogy más szakosztály által szervezett eseményeket látogassuk, jól esik egy 

másik mozgásforma pl. kerékpár.) 

2021. évben a tervezett taglétszámunk: 53 fő 

(Az év eleje még mindig inkább a virtuális futásokról szólt, de minden jel szerint – ha halasztott 

időpontban is – a versenyek idén megrendezésre kerülnek. Újra UTT, többen próbálkoznak életük első 

félmaratonjával a Vivicittá-n, ősszel UB, egyéniben több sporttársunk tervezett különböző „trail” 

versenyeken indulni, és csapatszinten is tervezzük első ízben az UBT-n indulni.) 


