
A Körútfutók 2006-os versenyei 

XVII. Bécs - Pozsony - Budapest Szupermaraton 2006. október 19-23. 

Október 19-23. között került megrendezésre a Bécs - Pozsony - Budapest 
Szupermaraton, melynek távja 320 km volt. Egyesületünkből Fekete Antal vett 
részt az ötnapos versenyen a debreceni Oxigén Klub ötfős váltócsapatában. 
Az egyre népszerűbb versenyen 41 egyéni versenyző és 167 csapat csapat indult. A 
férfi váltók abszolút versenyében 39., korcsoportukban, a 250 év feletti 
összéletkorúak között a 2. helyezést érték el. 

XXI. Plus Budapest Maraton és Futófesztivál 2006. október 15. 

A böszörményiek közül Nagy Enikő vett részt a versenyen, aki a 30 km-es távon 
indult és ott 3. helyezést ért el a nők versenyében 2 óra 32 perces idővel. 

Kassai Maraton 2006. október 1. 

Böszörményi színekben 9 fővel neveztünk, erre a már megszokottnak mondható 
versenyre, hiszen futóink egyik kedvence a Kassai Maraton. A város gyönyörű, a 
verseny remek szervezésű, a hangulata kifogástalan, és az idő is kedvezett ebben az 
évben a futóknak. 
A résztvevők mindannyian a maratoni távot teljesítették. Név szerint: Andirkó 
László, Csontos Tibor, Domoszlai Attila, Hajdu Sándor, Ivánka Tóth Imre, 
Lefkovits Attila, Rozs Péter, Szabó Imre, Török Zsolt. 
A verseny számunkra fontos eseménye volt, hogy itt futotta első maratonját: Szabó 
Imre /3:48/, Ivánka Tóth Imre /3:57/ és a 30. maratonját teljesítette Csontos Tibor. 

III. Délibáb futás 2006. július 1. 

A 3. alkalommal megrendezett Délibáb futáson 5 futó képviselte egyesületünket. A 
hortobágyi pusztán kijelölt 15 km-es pályán az alábbi helyzéseket érték el 
versenyzőink: Lefkovits Attla 40., Hajdu Sándor 47., Rozs Péter 57., Szabó Imre 
74. Az 5,3 km-es versenyen Andirkó László a 17.-ként futott célba. A nagy 
hőséggel és az egyenetlen pálya nehézségeivel a 15 km-es távon 513, a rövidebb 
távon pedig 193 célbaérkező küzdött meg sikeresen. 

XI. Balaton-kör 2006. június 22-25. 

11. alkalommal rendezték meg a Balaton körüli szupermaratoni versenyt. 
Egyesületünkből Fekete Antal vállalkozott a rendkívűli nehéz erőpróbára. A 
versenyzőknek 4 nap alatt kellett teljesíteni a 200 km-t. A verseny rajtja 
Balatonaligán volt. Az első nap Fonyódig kellett futni, amelynek távja 57 km. A 
második nap innen folytatódott a verseny Keszthelyig. Ezen a napon 33 km-t kellett 
teljesíteni a versenyzőknek. A harmadik nap 53 km teljesítése után a Zánkai 



Ifjúsági Táborba érkeztek a futók. Végül a 4. nap 57 km teljesítése után a 
versenyzők visszaérték Balatonaligára. 
A versenyzőknek nemcsak a nagy távolsággal kellett megküzdeni, hanem a 
kánikulával is. Az első két nap sík terepen, többségében közvetlenül a Balaton 
partján futottak, a harmadik és negyedik nap nagyon sok emelkedő nehezítette a 
távok teljesítését.  
Nyolc versenyzőnek sikerült mind a négy nap teljesíteni az egyes távokat, és így 
körbefutni a Balatont. Fekete Antal az első 3 nap után várakozásán felül, az 
összetett eredmény alapján a a harmadik helyen állt. A negyedik nap az apróbb 
sérülések, a nagy fáradtság és a jelentős szintkülönbségek miatt a hetedik helyen 
érkezett célba, emiatt az összetettben a 4. helyet szerezte meg 23 óra 31 perces 
idővel. A verseny győztese 19 óra 57 perc alatt teljesítette a négynapos versenyt. 

IX. Kékes Csúcsfutás 2006. június 17. 

Hat böszörményi vett részt a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Kékes 
Csúcsfutáson. A verseny Mátrafüredről indult, távja 11,6 km volt, és 671 m 
szintemelkedéssel kellett megküzdeniük a versenyzőknek. A böszörményiek közül 
Lefkovits Attila futott fel elsőként az ország legmagasabb pontjára. A több, mint 
1300 versenyző közül a 81. lett. Hajdu Sándor 114., Ivánka Tóth Imre 155., Rozs 
Péter 180., Andirkó László 237., Szabó Imre a 294. helyen végzett. 

IX. Tisza-tó kör futás 2006. május 27. 

Kilencedik alkalommal került megrendezésre a Tisza-tó kör futás, melynek távja 70 
km. Fekete Antal második alkalommal teljesítette ezt a szupermaratoni távot. A 19 
célba érkezett versenyző közül a 8., korcsoportjában a 2. helyen végzett. 

XIV. Bükki Hegyimaraton 2006. május 27. 

A Körútfutók közül a maratoni távon Lefkovits Attila 19., Hajdu Sándor 23., Rozs 
Péter 28. lett. A 42 km-t 50-en teljesítették sikeresen. A 21 km-es versenyben 
Ivánka Tóth Imre a 39., Kacsó Márton pedig a 81. helyen ért célba a 100 versenyző 
közül. 

Siófok Wink Maraton 2006. május 20. 

A böszörményiek közül Csontos Tibor vett részt a siófoki maratoni versenyen, 3 
óra 20 perces időeredménnyel összetettben a 9. helyen végzett a 44 célbaérkező 
közül, korcsoportjában 4. lett. 

Sárvár 12 és 24 órás futás 2006. április 29. 

A böszörményiek közül Fekete Antal, Lefkovits Attila és Szabó Sándor vett részt a 
12 órás futáson. A versenyzőknek egy 1031 méteres körön kellett futni. A 
böszörményiek először vettek részt ilyen szupermaratoni versenyen.  



Szabó Sándor 118,78 km-t (115 kör), Fekete Antal 111,55 km-t (108 kör), 
Lefkovits Attila pedig 103,1 km-t (100 kör) futott. 
Fekete Antal korcsoportjában 2., Szabó Sándor 6., Lefkovits Attila 16. lett. 

Ózdi Hegyi Félmaraton 2006. április 23. 

A Körútfutók közül Hajdu Sándor vett részt az ózdi félmaratonon, aki 
korcsoportjában 2. helyezést ért el. 

Debrecen Maraton 2006. április 9. 

A Körútfutók közül többen részt vettek a már 3. alkalommal megrendezett 
Debrecen Maratonon, ahol a 42 km-es távon kívül 10 és 20 km-en is rajthoz álltak 
a versenyzők. 
A maratoni távon Csontos Tibor és Tóth Ferenc mellett Fekete Antal és Lefkovits 
Attila indult, akik felkészülésnek szánták a versenyt az április végi sárvári 12 órás 
futásra. 
A 20 kilóméteres távon Gargya Anikó, Nagy Enikő, Hajdu Sándor, Ivánka Tóth 
Imre, Szabó Imre, Rozs Péter és Kacsó Márton indult a hajdúböszörményiek közül. 
20 km-en Nagy Enikő korcsoprtjában 1. helyezett lett, Ivánka Tóth Imre 2. lett a 
juniorok között, Hajdu Sándor 3., Szabó Imre 4., a maratoni távon pedig Csontos 
Tibor ért el 4. helyezést a Senior I-es kategóriában. 

 


