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a kezdetek

Debrecen nagyerdő,
2006. november 18., szombat 10:30. 

Felmérő versenynek gondoltam a deb-
receni profi és szenior atléták, triatlonisták 
számára. 

A néhány soros versenykiírásban ez az 
egy időpont szerepelt. 14 atlétabarátom-
mal – többségében szenior futók, de volt 
közöttük profi atléta is, mint Aradi Ber-
nadett és Lipták Tamás – futottuk az első 
versenyt. Az időmérést és a befutás jegy-
zőkönyvét Lázár Magdolna végezte, aki a 
versenyek lebonyolításában ezután mindig 
részt vett. Természetesen nevezési díj nem 
volt. Ez alapja lett a versenysorozatnak a 
továbbiakban. A táv 5 és 10 km, a rajt ek-
kor még a Köztemető 3-as számú kapujá-
nál, az erdő szélén volt. A díj a versenytár-
sak gratulációja és egy 2 dl-es rostos üdí-
tőital volt. Ezt tudtam biztosítani egészen a 
következő évad végéig, illetve egy alkalom-
mal Filep Ernő barátom hozott Gatorade 
energiaitalt a versenyzők részére. Termé-

szetesen támogatója még nem volt a verse-
nyeknek. A verseny után kihirdettem a kö-
vetkező verseny időpontját, s ez így ment 
a februári versenyig. Hát így kezdődött.  

A második versenyen a rajt már 11 óra-
kor volt, és ez így is maradt a továbbiakban. 
A férfiak 5 és 10 km-en, míg a hölgyek 2,5 
és 5 km-en versenyeztek. Egyre több profi 
futó indult. Az indulók száma versenyen-
ként: 15–25–30–49 fő volt. Összesen 54-en 
futottak legalább egy versenyen.

2007–2008
A versenyek szervezését ez évtől Áts 

László barátommal, az Oxigén Klub el-
nökével, a Debrecen Maraton egyik szer-
vezőjével közösen végeztük. A versenyso-
rozat már 5 fordulós. Októbertől februárig 
havonta egy alkalommal, szombatonként. 
A versenyen részt vevők – az első hat – he-
lyezésük alapján pontokat (9–6–4–3–2–1) 
szereztek, s az öt verseny után összegez-
tük. Így alakult ki a végső sorrend. Az első 
versenyre 2007. október 28-án Laci hozott 
egy Oxigén Kupa feliratú molinót. S fel-

tettük. Nos, így lett Oxigén Kupa. A pá-
lya 500 m-rel beljebb került a Köztemető 
III. számú kapujától az erdőbe. A verse-
nyeket 5 és 10 km-es távokon rendeztük. 

Ekkor kezdtünk el rajtszámot kiad-
ni, amelyeket Laci barátom biztosított a 
maraton kimaradt rajtszámaiból, s filc-
tollal írtuk rá a futók nevét, hogy egye-
di legyen. A versenyek után a verseny-
zők továbbra is egy 2 dl-es rostos üdítő-
italt kaptak.

A versenysorozaton többségében még 
mindig debreceni profi és szenior atléták, 
triatlonisták indultak, de már megjelent 
néhány amatőr futó, elsősorban nők. Én 
ezen a versenysorozaton indultam utoljára 
az Oxigén Kupán, Laci barátom még elin-
dult a következő évad első két versenyén. 
A díj a versenysorozat végén egy-egy 3000 
Ft-os könyvutalvány volt, melyet az Oxi-
gén Klub biztosított, és a 8 kategória 1-3. 
helyezettje kapta. 

Az indulók száma versenyenként: 24– 
38–35–40–26 fő volt. Összesen 64-en fu-
tottak  legalább egy versenyen.

Az Oxigén Kupa története (napjainkig)
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2008–2009
Jelentős változások. A versenysoroza-

tot hirdető reklámtábla kihelyezése a pia-
con s a Plázában. A versenyzők névvel el-
látott egyedi rajtszámmal indulnak. Meg-
jelennek a támogatók, akik jelentékeny ré-
sze megtalált bennünket, s akik közül töb-
ben futottak és futnak mind a mai napig 
versenyeinken. Nekik köszönhetően az 
egyes versenyek után banánt, csokit, izo-
tóniás italt, s ha az idő túl hideg volt, teát 
és forralt bort is tudtunk s tudunk bizto-
sítani mind a mai napig futótársainknak. 
Belépnek a versenyek lebonyolításába se-
gítőink: dr. Aradi János, Deák Gábor, Filep 
Ernő, Garda Árpád, Giczei Csaba, Koncz 
István, Kozma Mihály, K. Szabó Gábor. 
Négy versenyről tudósított a Debrecen vá-
rosi televízió. A versenytávok 5 és 10 km. 
Az indulók között egyre nagyobb szám-
ban megjelentek az amatőrök. Egyre töb-
ben jönnek a környező városokból, első-
sorban szenior versenyzők és amatőr fu-
tók. Ezen a versenysorozaton üdvözöltük 
először futótársainkat Hajrá Futás kifeje-
zéssel, mely azóta jelszava lett a verseny-
nek. Az eredményhirdetést a Sportkollé-
giumban tartottuk az utolsó versenyt kö-
vető hét végén. Minden futótársunk, aki 
egyszer is elindult a versenysorozaton, 
egy emléklapot s egy emblémázott pólót 
kapott ajándékba. A helyezettek ezen túl 
könyvcsomagot kaptak. Egy profi, Aradi 
Bernadett DSC-SI, és egy amatőr, dr. Bu-
rai Judit kapta az Oxigén Kupát (serle-
get). Különdíjat kaptak: a legnagyobb ígé-
ret (fiú, leány), a versenytávok legjobbjai, 
a legjobb szenior (férfi, női) és a legfiata-
labb versenyző. A díjakat Lázár Magdol-
na, dr. Aradi János, K. Szabó Gábor és a 
verseny szervezői adták át. A rendezvény 
végén sorsolást rendeztünk a támogatók 
jóvoltából. A fődíj egy kerékpár volt.

Az indulók száma versenyenként: 62– 
115–104–99–97 fő. Összesen 197-en fu-
tottak  legalább egy versenyen.

2009–2010
Változások. A verseny fővédnöke 

Balczó András olimpiai bajnok öttusázó, a 
Nemzet sportolója lett, aki több versenyen 
és az eredmény hirdetésen is megjelent. Új 
versenyszám került megrendezésre, az if-
júsági 2,5 km. A versenysorozat 6 fordulós 
lett, októbertől márciusig. A szenior kate-

góriában 5 évenkénti korcsoportokat ha-
tároztunk meg. Változik – Leel-Őssy Ist-
ván javaslatára – a pontozás rendszere (az 
első hat helyezett: 10–7 –5–4–3–2, s min-
den további célba érkező 1 pontot kap). A 
versenysorozaton indulók száma növek-
szik, már 18 településről érkeztek futók a 
versenyre. Az eredmények jegyzőkönyve-
inek pontos elkészítésének érdekében az 
egyes versenyekről videofelvételt készí-
tünk. További segítők csatlakoznak hoz-
zánk a versenyek lebonyolításához: Balogh 
Józsefné, Huga Zsuzsa, Ónadi Imre, Pusz-
tai Árpád, Varga Gábor, Vargáné Szatmá-
ri Mónika barátaink. Az eredményhirde-
tést ez évben is a Sportkollégiumban ren-
deztük. Mindenki kapott egy emléklapot 
s egy pólót. A helyezettek könyvcsomagot 
kaptak ajándékba. Az Oxigén Kupát Török 
Péter BAB-SE (profi) és  Leel-Őssy István 
(amatőr) kapta. Külön díjban részesültek: a 
legnagyobb ígéret (fiú, leány), a versenytá-
vok legjobbjai, a legjobb szenior (férfi, női) 
és a legfiatalabb versenyző. Fair play díjban 
(serleg) részesült Kovács Zsolt, a DEREVE 
versenyzője. A díjakat Balczó András, Láz-
ár Magdolna, dr. Aradi János, K. Szabó Gá-
bor és a verseny szervezői adták át. A ren-
dezvény végén sorsolást rendeztünk a tá-
mogatók jóvoltából. A fődíj ismét egy ke-
rékpár volt.

Az indulók száma versenyenként: 159– 
233–197–168–164–174 fő volt. Összesen 
399-en futottak legalább egy versenyen.

2010–2011
A versenysorozaton részt vevők száma 

tovább nő. Az első két versenyen 194 új fu-
tótárs jelentkezett, akik még nem futottak 
velünk. A novemberi versenyen született 
az eddigi részvételi rekord, 340-en indul-
tak. A legfiatalabb futóink 3 évesek, a leg-
idősebb 70 éven felüli. A decemberi, a ja-
nuári és a februári versenyt az erdő álla-
pota miatt a Stadion körüli 1700 méteres 
pályán rendeztük. A februári és márciusi 
versenyen jelen volt Balczó András. A tá-
mogatóink jóvoltából banánt, csokit, izo-
tóniás italt, ásványvizet, a decemberi és a 
januári versenyeken forró teát tudtunk biz-
tosítani továbbra is a futóknak. A januári 
versenyen a DAF újság 5. számával is ked-
veskedtünk futótársainknak.  

Az Oxigén Kupát Kovács Zsolt 
DEREVE (profi) és  Wittmann Ádám Le-

vente (amatőr) kapta. Különdíjban része-
sültek: a legnagyobb ígéret (fiú, leány), a 
versenytávok legjobbjai, a legjobb szenior 
(férfi, női) versenyzők. Fair play díjban ré-
szesült Chrobák Gyula, OXIGÉN KLUB. 
A rendezvény végén sorsolást rendeztünk 
a támogatók jóvoltából. A fődíj ismét egy 
kerékpár volt. Az indulók száma verse-
nyenként: 254–340–170–256–223–248 
fő. Összesen  548-an futottak legalább egy 
versenyen.

Itt kell megjegyezni, hogy van egy fu-
tótársunk, aki indult az eddig megrende-
zett valamennyi Oxigén Kupa versenyen: 
Chrobák Gyula, az Oxigén Klub szenior 
versenyzője.

2011–2012
Néhány változás várta a versenysorozat 

októberi első versenyén a 343 futótársun-
kat, ami részvételi rekordot jelentett. Az 
ifjúságiak 2,5 km-es rajtja 10:30 lett. Az 
5 és 10 km-es versenytávon indulók to-
vábbra is 11 órakor rajtoltak. Egy régi ál-
munk valósult meg azzal, hogy a verseny-
központban – támogatónk jóvoltából – ki-
alakításra került egy dobogó, mely a kör-
nyezetbe illő, a földbe ásott, 60 cm átmé-
rőjű rönkökből készült. További változás, 
hogy a márciusi eredményhirdetés mel-
lett ezután minden forduló egyes verseny-
számainak abszolút 1-3 helyezettjei érem-
díjazásban részesülnek. Az első, októberi 
versenyünk egyben – immár második al-
kalommal – a Nagyerdő Napja emlékver-
seny is volt. Tovább színesítette a verse-
nyünket, hogy részt vettek rajta látássé-
rült futótársaink is.

Ami változatlan: nevezési díj nincs és 
nem is lesz. Mindent megteszünk azért, 
hogy továbbra is kölcsönös tisztelet övez-
ze a profi (igazolt versenyzők) és amatőr 
futók teljesítményét, eredményét. Bár az 
Oxigén Kupán indulók száma évről évre 
jelentősen növekszik, ami nagy örömmel 
tölt el bennünket, továbbra sem törek-
szünk az indulók számának mindenáron 
való emelésére. Úgy véljük, a legjobb rek-
lám maga a verseny, a versenyzők tapasz-
talata. Ők vigyék el a versenysorozat hírét, 
tapasztalásaikat, s jöjjenek el a következő 
versenyre azok, akik rendszeresen akar-
nak részt venni az Oxigén Kupán, legyen 
az profi vagy amatőr futó. 

Hajrá Futás!     
  Áts – Cseke
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