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Ultrafutó hírek 

Mihalik Norbert rajt-cél győzelme Dél-Kínában. 
Bravúros rajt-cél győzelmet aratott a Hongkongtól Észak-nyugatra fekvő Fosánban Mihalik Norbert, a 

Kanizsai Futóklub versenyzője.  

Immár második alkalommal rajtolt el november negyedikén, szombaton reggel kilenc órakor a kínai 

nemzeti filmstúdióban rendezett 24 órás nemzetközi meghívásos ultramaratoni futóverseny. 

A szeptemberi londoni 24 órás győzelme ellenére még újoncnak számító Mihalik magabiztos futással 

aratott olyan, a 24 órás ultrafutásban ritkaságnak számító rajt-cél győzelmet, melyhez 

hasonlót csak a jelenlegi magyar csúcstartó, Bogár Jánostól és az utolérhetetlen Jánisz Kúrosztól 

lehetett látni. Mihalik 246 kilométert is meghaladó eredménye közel 20 kilométerrel múlja felül a 

tavalyi győztes Európa-bajnok, Dan Lawson pályacsúcsát. – " Nagyon elfáradtam, ráadásul eddig nem 

tapasztalt energiapótlásbeli panaszaim is előfordultak. Ilyenkor az ember egy darabig nem kíván egy 

darabig hosszút futni." – nyilatkozott a győztes Mihalik Norbert. 

A nők versenyében a versenyszám újoncának mondható Tracy Dean ugyancsak a tavalyi győztes San 

Jing által felállított pályacsúcs túlszárnyalásával nyert, maga mögé utasítva a tapasztalt  ausztrál Nikki 

Wyndet és a cseh cseh Katerina Kasparovát. 

A népszerű hongkongi harcművész Bruce Lee (Li Csen-fan) gyermekéveinek városa mellett rendezett 

meghívásos verseny érdekessége, hogy a férfiak dobogójának három fokára három 

közép-európai ország futói állhattak föl a következő sorrendben: Mihalik Norbert, Ondrej Velicka 

(cseh), Lukasz Sagan (lengyel).  

Szerző: Bérces Edit 

http://www.racetigertiming.com/…/82cc478c-93e8-4fa7-bda3-53… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/edit.berces?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.racetigertiming.com%2Fpo%2FScore%2FInfo%2F82cc478c-93e8-4fa7-bda3-5383f6940e1d%3Ffrom%3Dsinglemessage&h=ATNiVrlhm0qirM4rdgTlceZJqVD8-byPcHSIoArpJKJq95NKjLyNRlVb9zubzoFoeVXRUqkT0vw5uMNiDyI1lD_Lq7O9GgIh8uZNq2Dp2LI0RZibRMhRmjBCr9e8l1BQQE_LAjBosTT7suDDD6B-ZElhtyA_OqKEFsvHFM_XxqoRPTVdKYpi4eAPf1VnqFiXGnYKCT54dYxZ_OFoIMsq7S9ZmhgGeNhbRcdsaiNGO4JVZFJthqDAjElfSzWrDTluCA8jHE5pIzOE6ap7Fl8uBAD8ZyS9cpzyfK1c23-SlJk
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Magyarország Terep Ultrafutó Bajnoksága 2017. 

2017. október 28. Budaörs. 

Piros 85 ( http://piros85.hu/ ) 

Férfiak: 

1. Muhari Gábor 7:44:09 Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete 

2. Allaga Tamás 7:48:33 Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete 

3. Halama Levente 8:12:16 IronTeam SE 

Nők: 

 

1. Tiricz Irén 8:36:14 Pomázi Futó Bajnok Sportegyesület 

2. Vincze Zsófia 9:19:54 Csömöri Sport Kft. 

3. Makai Viktória 9:29:24 IronTeam SE 
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Rudolf Tamás ötödik, Nagy Katalin második Tajpejben  
Magyarországot egyedül a Kanizsai Futóklub versenyzője, Rudolf Tamás képviselte a Soochow  
Egyetemen rendezett 24 órás nemzetközi meghívásos pályaversenyen. Rudolf remek formája már a 
belfasti vb-n feltűnt a szervezőket és az IAU technikai bizottságát képviselő Frank Kuonak.  
Ugyancsak meghívásban részesült Nagy Katalin, az amerikai színekben versenyző, ám többszörösen 
magyar kötődésű világbajnok is. Nagy Kató számára, aki Rudolf Tamáshoz hasonlóan a magyar 
állóképességi szakedző, Lőrincz Olivér tanítványa, a tajpeji egyetem stadionja hazai pályának számít 
több szempontból is. Ő ugyanis már világbajnokként a 2016-as versenyre is kapott meghívást, a 
tajpeji párás levegő pedig nagyban hasonlít a floridaihoz is, ahol munka mellett készül 
világversenyeire.   
 

Kata már a kezdetektől vezette a női mezőnyt, ami nem is volt meglepő. Tamás okos erőbeosztással 
várta ki a 100 mérföldes idő-és távolságtartamot, hogy aztán előre törjön. Száz mérfölddel a lábában 
több órán keresztül a japán Toshiro Naraki mögött és a végső győztes, Yoshihiko Ishikawa  előtt 
„beszendvicselve” utazott, amíg aztán vissza nem szorult a harmadik helyre. Sokáig volt remény a 
dobogóra, azonban a japánokra szorosan fölkapaszkodó francia Stéphane Ruel meghiúsította azt.  
Szoros verseny alakult ki a tavalyi 24 órás  Európa-bajnok, Dan Lawson, a lengyel Andrew Radzikowski 
és Rudolf között, miközben az élen az idei világbajnok, a japán Yoshihiko Ishikawa  bebiztosította 
magának a győzelmet. Nem hivatalos eredménylisták alapján Rudolf Tamásnak sikerült Lawson elé 
kerülni néhány centivel az utolsó hajrában.   
 

A nők versenyében Nagy Katóka közel 200km-ig vezetett, akkor azonban valami történhetett, így 
honfitársa, az újonc Courtney  Dauwalter vette át és tartotta meg a vezetést. Nagy Katóka azonban 
így is a legnagyobbak közé tartozik és Gyöngyösön élő édesanyjával, testvéreivel és budapesti 
edzőjével együtt örülhetünk a második helyezésnek.   
Rudolf Tamással pedig együtt ünnepelhet Magyarország, hiszen történelmet írt.  Ugyanis 240km 
fölött Tajvanon még egy magyar sem teljesített 24 óra alatt. Tamás beláthatja, hogy igenis van egy 
mag a 24 órás élmezőnyben, melyhez ős is hozzátartozik. Az idei versenyszezonban az 
bebizonyosodott, hogy a magyar 24 órás futók reménységgel készülhetnek a következő 
világbajnokságra. Ezúton is gratulálunk Mihalik Norbertnek, Rudolf Tamásnak, Csécsei Zoltánnak és 
Halama Leventének a meggyőző nemzetközi szerepléshez! 
 
Nem véglegesített  eredmények, Férfiak:  
1  Yoshihiko Ishikawa (japán) 265,2km - 2. Toshhiro Naraki (japán) 260, 8km 
3. Stephane Ruel  (francia) 257,2km - 4. Andrew Radzikowski  (lengyel)  243,6km 
5. Rudolf Tamás  241,2 km - 6. Dan Lawson (brit) 240,8 km 
Nők: 1.Courtney Dauwalter (amerikai): 255km - 2.Nagy Katalin (amerikai színekben): 198,400km 
3. Wan-yee Leung  (hongkongi):  194,8km     /  Szerző: Bérces Edit 

 


