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Kajak-Kenu: Jubileumi Göd Kupa 
a Dunakanyarban, augusztusban

a dunakanyar egyik legnagyobb szabad-
idős vízisport-rendezvényét jelenti a Göd Kupa 
– immár huszadik esztendeje. a szervező, 92 
éves múltra visszatekintő Gödi se idén 30 éves 
kajak-kenu szakosztálya igazán nagy vízi dzsem-
borira készül augusztus 31-én; az ünneplést a 
délelőtti, fiataloknak meghirdetett kajakfutamok-
kal, illetve a délutáni, családi-baráti-szponzori 
indiánkenu-futamokkal fogják megalapozni. a 
hangulatos sportnap – melynek programjaiban 
akár, mintegy ezren is részt vesznek – történe-
te során a duna-parti településen megfordult 
korábban Kolonits György, Hesz mihály, illetve a 
két gödi olimpikon: Kammerer zoltán és Kulifai 
tamás. 

a szervezők az alsógödi csónakházuknál várnak 
minden, dunát és kajak-kenut szerető résztvevőt, 
klubot; számukra térítésmentes versenyzést biztosí-

tanak. a vizes programokat bográcsozás, koncertek, 
tűzijáték színesíti. ■

bővebb információk: www.godikajak.hu 

remek időben rendezték a pünkösdi hétvégén 
a hatodik alkalommal kiírt Intersport Keszthelyi 
Kilométerek utcai futóversenyt, mely az évek során 
a balaton-parti városban többnapos futófesztivállá 
nőtte ki magát. a 4RUN Félmaraton sorozat záró 
állomásának évről-évre növekvő népszerűségét jelzi, 
hogy valamennyi kategóriát és futószámot – köztük a 
gyermekversenyeket is – tekintve, a verseny hat éves 
történetében rekordot jelentő, 1930 futó teljesítette a 
távokat, félezerrel többen, mint tavaly. 

„a szombati 18 gyermekfutamban a tavalyinál 
kétszázzal többen, összesen 680-an álltak rajthoz; 
vasárnap az 1344 nevezett versenyzőből 1250-en 
rajtoltak, háromszázzal többen, mint 2012-ben, 
közülük 1230 futó célba is ért. a fogyatékkal élő 
sportolóknak is versenyt hirdettünk: kerekesszékkel 
és hand-bike-kal is teljesíthető volt a táv. a Fő térről 
induló versenyt a fővédnök szekeres pál, olimpi-
ai érmes, paralimpiai bajnok vívó, sportért felelős 
helyettes államtitkár indította; előtte azonban a teljes 
mezőnyt megáldotta tál zoltán atya, a keszthelyi ma-
gyarok Nagyasszonya templom plébánosa. a díjakat 
az államtitkár úr és a szponzorok mellett ruzsics 
Ferenc polgármester adta át. Kiegészítő-rendezvény-
ként runnerexpo szakkiállítást szerveztünk, továbbá 
a sUHaNJ! alapítvány részvételével „szimpátia futás-
hoz” is csatlakozhattak a látogatók. ragyogó időjárás 
mellett, remek hangulatú versenyt rendezhettünk a 

pünkösdi hétvégén!” – összegzett a főszervező bedő 
beáta. 

a VI. Intersport Keszthelyi Kilométerek 
félmaraton számának abszolút győztese Kovács 
tamás (ideje: 01:08:33) és szabó tünde (01:24:06) 
lett, a maratont szabó Gábor (02:48:56) és 
Földingné Nagy Judit (03:09:32) nyerte.

a 4RUN Félmaraton sorozat abszolút kategóriá-
jában, a debreceni, a szekszárdi és a keszthelyi ver-
seny eredményei alapján, összesítésben schwartz-
Nagy attila (04:25:16) és Németh Klára (05:39:58) 
zárt a tabella élén. 

bővebb információk, teljes eredménylisták: 
keszthelyikilometerek.hu ■

Futás 
Pünkösdi futófesztivál rekordmezőnnyel az 
Intersport Keszthelyi Kilométerek alkalmával
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Hegyikerékpáros Bükk Maraton 
augusztus 4-én!

a jubileumi tizedik hegyikerékpáros top maraton 
sorozat harmadik állomását augusztus 4-én, vasárnap 
rendezi Nagy Ádám és csapata, a Nagy se. a 13. 
alkalommal kiírt verseny egyben a kétnapos egeres-
völgy sport Fesztivál záró rendezvénye. a fesztivál 
alkalmával, szombaton, terepfutásra és az utánpótlás-
korosztályoknak meghirdetett titán-kupára kerül sor. a 
vasárnapi bükk maraton 91, 58 és 36 kilométeres 
távokra van kiírva; a 9 órától kezdődő rajtok hely-
színe ezúttal is a Felsőtárkány melletti egeres-völgy 
lesz.

a sorozat idén is négy állomással került a nap-
tárba, a május 26-ai, szilvásváradi verseny abszolút 
férfi hosszútávját blazsó márton, a női középtávot 
dósa eszter nyerte. a top maraton a dunával 
folytatódik, a mátrával zárul.

a bükki viadal résztvevőinek motivációt jelenthet, 
hogy a tombola alkalmával, az eredményhirdetés után 
a célba érkező versenyzők között egy értékes kerék-
pár lesz kisorsolva. ■

Nevezés és bővebb információk: 
www.bukkmaraton.hu


