Másfél nap gyaloglás után három percen múlik a siker
27 hős a Dunántúl leghosszabb teljesítménytúráján
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A hosszú hétvégén ideális kirándulóidőben több százan teljesítménytúráztak a Mecsekben.
Vasárnap és hétfőn az elhivatott önkéntesekből álló Mecseki Mátrix Csoport immár
másodszor rendezte meg a Dunántúl leghosszabb teljesítménytúráját. Az idei kiírás
legnagyobb kihívása, a Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság 2017-es szezonjának
nyitóeseménye, a Mecseki Trinity. A 155 kilométeres túrán közel 4400 méternyi
szintemelkedést kellett leküzdeniük a résztvevőknek a 36 és fél órás szintidőn belül. Vasárnap
reggel Abaligeten 29 fő vágott neki az ultra távnak, akik közül hétfő estig 27 túrázó ért be a
bükkösdi célba - útba ejtve többek között a Zengő csúcsát és Mecseknádasdot is. Míg a
leggyorsabb teljesítőnek egy teljes nap sem kellett (Kovács Róbert ideje 23 óra 56 perc lett),
addig az utolsó beérkező a szintidő lejárta előtt 175 másodperccel érkezett meg a célba. Az
extrém túra külön meghirdetett résztávjainak 113 további sikeres teljesítője volt.
Mátrix tematika
A túra arculata az 1999-es klasszikus cyberpunk film, a Mátrix tematikájára épül. A filmnek az az
emlékezetes jelenete a kiinduló kapcsolódási pont, amikor a főszereplő (Neo) a kék és a piros pirula
között választ - ahogy a túrázó is választhat a Mecseket átszelő két legfontosabb regionális
túraútvonal, a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra (RP-DDK) és a Dél-Dunántúli Piros (DDP)
között. Eltérés a film világától, hogy a túrázó mindkét "pirulát" elfogyaszthatja egy hétvégén.
Idei szervezés
A tavalyi debütálás után idén is összegyűlt a Mecsekben a hazai teljesítménytúrázás elitje, hogy
megbirkózzon a Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság első futamának kihívásaival. Az I. osztályú
versenyzőkre a Mecseki Trinity, a II. osztályban indulókra a Mecseki Pirula várt.
A leghosszabb táv egy új, 2016-hoz képest kibővített útvonalat kapott, amely már nemcsak az RPDDK és a DDP teljes mecseki szakaszán vezet végig, de érinti a hegység legmagasabb csúcsát is.
A résztvevőket a mecseknádasdi "fordítónál" paprikás krumpli, Máré Vára Kempingben főtt virsli, a
célban sűrű és bőséges babgulyás várta. Ezen kívül szendvics, zsíros, májkrémes, lekváros kenyér,
müzliszelet és más édességek szolgálták az energiapótlást a további nyolc frissítőponton.
A Trinity előírt útvonalának teljesítését a rajt és a cél között 23 helyen kellett igazolni. Az
ellenőrzőpontok egy részén az RP-DDK bélyegzőlenyomata került az igazolólapokra, másutt a
pontőrök írták alá vagy pecsételték le a lap megfelelő rovatát és - ha kellett - lelket öntöttek a
megviselt túrázókba.
A tájékozódást nemcsak a Mecsek híresen jól festett turistajelzései biztosították: előzetesen GPS-re
tölthető nyomvonalak, az indulásnál kapott füzetkében az összefoglaló útvonaltáblázat mellett
kilenc A5-ös oldalnyi szöveges útleírás, a több figyelmet igénylő terepi szakaszokon pedig
szalagozott útvonaljelölés volt.
A sikeres teljesítésért különleges díjazás járt: Teimel Cintia és Sibak Szabolcs mecseknádasdi
keramikusműhelyében készült egyedi plakettet (Trinity), befutóérmet (Mátrix és Morpheus), illetve
kézzel mintázott zománcozott gyöngyöket (összes táv) vihettek haza a túrázók.
A fő útvonal fontosabb állomásai
Abaliget - Zsongor-kő - Remete-rét - Zobákpuszta - Cigány-hegy - Zengő - Hármas-hegy - Cigányhegy - Óbánya - Mecseknádasd - Cigány-hegy - Sikonda - Dömörkapu - Petőczpuszta - Bükkösd

Megrendezett távok áttekintése
Túra neve
Trinity
Mátrix
Morpheus
Kék Bogyó
Pirula
Hajnalpír
Fehér Nyúl
Déjà Vu

Rajt
Abaliget
Abaliget
Abaliget
Abaliget
Magyaregregy
Dömörkapu
Dömörkapu
Abaliget

Cél
Bükkösd
Bükkösd
Bükkösd
Mecseknádasd
Bükkösd
Bükkösd
Dömörkapu
Abaliget

Táv [km]
155
135
100
68
52
27
15
12

Szint [m]
4400
3500
2600
1800
1200
510
330
250

Szintidő [óra]
36,5
34,0
27,0
17,0
12,5
7,0
5,0
4,0

Nevezők
29
6
6
9
27
14
36
25

Teljesítők
27
4
5
5
25
13
36
25

A Mecseki Mátrix Csoport
A szervező Csoportnak nincsen állandó szervezete, az adott évi túra előtti hónapokban formálódik a
feladathoz. A Csoport tagjai között vannak rutinos természetjárók, túrarendezők és kevésbé
tapasztalt, de lelkes és önzetlen önkéntes segítők. A túraprojektek közötti időszakban az ötletgazda
és felelős szervező Kövecs Ferenc viszi a csoport ügyeit, folytatja a kommunikációt úgy a valós (pl.
engedélyező hatóságokkal), mint a virtuális térben (pl. közösségi oldalakon).
Az idei rendezés sikere nekik köszönhető:
Önkénteseink
* Balassa Gyula és Csetényi Éva (Tenkes TE): Remete-rét
* Dittrich András: Petőc-akna
* Gergely Anikó: Gergely-Szabó-porta
* Gruber Mihály (Erdők Népe TE): Máré Vára Kemping
* Horváth Csaba, Paska Balázs (Lendület SE) : Zsongor-kő, Zengő, Hármas-hegy
* Kövecs Eszter és Jancsik Bence: Dömörkapu
* Laki Marianna: háttérmunka
* Polics Hanna (Erdők Népe TE): Mecseknádasd, Dömörkapu, Bükkösd
* Radnai Ottília: Remete-rét
* Szabó Teréz: Abaliget
* SZH Vilmos: Patacsi-mező
* Toplak József és Kiss Bernadett: Cigány-hegy
Támogatóink
Bükkösd község önkormányzata
Hungária Nonstop élelmiszerbolt és gyorsnyomda 0-24
Mecsekerdő Zrt.
Együttműködő partnereink
Big Bell étterem
CsokiSavaria édességnagykereskedés
Máré Vára Kemping
Mecseknádasd önkormányzat
Óbánya Jéhn vendégházak és kocsma
P8-műhely
Teimel Cintia kerámia
További információ
- Eredmények a KözösNevező.Hu honlapon
- A Nemzeti Bajnokság futamai a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség honlapján
- GigaTúraLiga idei túralistája
- A túrák kiírása a Teljesítménytúrázók Társasága Közhasznú Egyesület honlapján
- A túra Facebook-oldala
- Kapcsolódó fotók: túrán, előtte: 03.11., 03.24., 03.26., 03.27., 03.28., 03.31., 04.05., 04.06. 04.14.
###
Kapcsolat
Kövecs Ferenc felelős szervező * Mecseki Mátrix Csoport
(0-24)  +36 70 70 44 057  mecseki.matrix@gmail.com
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A leggyorsabb teljesítő díjazása

