
30. IAU 100 km-es világbajnokság, 
2018. szeptember 8. Sveti Martin na Muri, Horvátország.  

 

Nikolina Sustic (CRO) 7:20:34 és Hideaki Yamauchi (JPN) 6:28:05-el aratott győzelmet 

a világbajnokságon. 

 

Nagyon sikeresnek mondható ez az  IAU rendezvény, ahol 168 férfi és 115 női sportoló 

érkezett 41 országból. A verseny ugyanazon a pályán egy 2,5 km-es kis körrel kezdődött, és 

13 kör pedig egy 7,5 km-es kijelölésen haladt. 

 

A pálya túlnyomóan dombos volt, így sok emelkedő  és lejtő tarkította. A félpályánál fordító 

és frissítő. A start és a központi frissítő állomás a LifeClass Terme Sveti Martin 

komplexumban volt, amely rendezvényfalu központjaként is működött. 

 

Reggeli 7 órakor rajtolt a mezőny ahol a veterán, és nyílt bajnokság résztvevői is sorakoztak. 

A verseny elején több csoportban bolyban rótták a köröket ami nagyon jó tempót, átlagot 

hozott ezen a nehéz pályán.. Több mint 30 futó futott együtt nagy tempóban, Japán, Dél-

Afrika erős képviselete volt jellemző az élen.  

 

A  versenyben sokáig Bongmusa Mthembu (RSA) vezető szerepet játszott , majd a japán 

futók taroltak. Hideaki Yamauchi (JPN) vette át a vezetést két körrel a cél előtt, és 

csapattársa, Takehiko Gyoba (JPN) is elfutott a dél-afrikaitól. Hideaki 6: 28: 05-ban nyert, 

Takehiko második lett 6:32:51 és kevesebb, mint egy perc mögött a harmadik helyen 

Bongmusa-ban 6:33:47-ben.  

 

Az első ötben három  Japán futó, akik 19:37:01-es idővel nyerték a csapatversenyt!!! Őket 

Dél-Afrika csapata követte  20:33: 49-el és végül a németek csapat a harmadik 21: 02: 12-vel 

mindössze 3 perccel gyorsabb, mint az Egyesült Államokból csapata.  

 

A férfi eredmények: 

http://live.cro100.run/SubRaceMultiFooDetails.aspx?RaceID=6&SubRaceID=1&Gender=m

&Group=WCI  

 

A nők versenyében Nikolina Sustic nyerte az aranyat 7: 20: 34-ben, ami a horvát nemzeti 

rekord ia! Nele Alder-Baerens 7:22:41-el ezüstérem, és végül a bronz Mai Fujisawa-t a 

7:39:07-ben. A japán versenyzők fantasztikus teljesítménye a csapatversenyben aranyérmet 

hozott 23:03:50, második a dél-afrikai csapat, 23:56:44, harmadik  Horvátország cspata 

24:13:57-es idővel. 

 

A női eredmények 

http://live.cro100.run/SubRaceMultiFooDetails.aspx?RaceID=6&SubRaceID=1&Gender=f&

Group=WMA  
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Magyar viszonylatban helytálltak futóink, a domborzat valamint a hirtelen hőmérséklet 

emelkedés kicsit megtépázta őket, így elmaradtunk az egyéni csúcsoktól. Ennek ellenére 

mindenki befejezte a versenyt, és értékelhető csapatteljesítményekkel a világbajnoki 

középmezőnyben végeztünk. 

 

A magyar csapat eredménye : 

 

Nők:  15. Magyarország 26:42:39 / 31 csapatból 

40. 268   György Terézia   08:34:16 - 47. 267   Kisháziné Zombori Erika 08:48:18 - 64. 

266   Makainé Szabó Csilla  09:20:05 

 

Férfiak: 16. Magyarország  24:30:31 / 38 csapatból 

57. 105  Csécsei Zoltán  07:49:02 - 64. 104  Zabari János  08:00:48  - 85. 103  Magyar 

József 08:40:41 

 

A veterán versenyben elért helyezések 

Férfi: 

http://live.cro100.run/SubRaceMultiFooDetails.aspx?RaceID=6&SubRaceID=1&Gender=f&

Group=WMA  

Női: 

http://live.cro100.run/SubRaceMultiFooDetails.aspx?RaceID=6&SubRaceID=1&Gender=m

&Group=WMA  

 

Az eseményt megelőző napon került sor a megüresedett tisztségviselői helyek 

megválasztására, melynek eredményeként az IAU elnöke Nadeem Khan (Canada), elnök 

helyettes Robert Boyce (Australia), Jacek Bedkowski (Poland) pedig a végrahajtó tanács 

tagja lett. 

 

Véglegessé vált, hogy  2019-ben Románia szeptember 1-el  50km-es világbajnokság 

színhelye lesz. Brassó város közreműködésével.  

 

2020-ban pedig  újra  Hollandia, Winschoten rendezi az IAU 100km-es világbajnokságot. 

A többi verseny rendezése pontosítás, tárgyalás alatt van, de bíztató, hogy Ausztria 2019-es 

24 órás világbajnoksága lemondása miatti űr, két rendező jelentkezésével szinte biztosra 

mondhatóan az év második felében megrendezésre kerül. 

 

 

MASZ UB  
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