
Amatőr Boulder Bajnokság 

November 24-én Székesfehérváron rendezték meg az idei Stubai Amatőr Boulder1 

Bajnokság második fordulóját. A verseny a Red Rock klub termében volt, és 11 órakor 

kezdődött.  

 

Én fél tizenegyre értem oda, mert még be kellett neveznem. A versenyre rengetegen 

eljöttek (kicsik és nagyok), emiatt nagyon kicsi volt a hely. A versenyen több korcsoportra 

voltunk szétosztva, például: senior, nyílt kategória (férfi és női külön), 14-16 közti lányok és 

14-16 közti fiúk. Az én kategóriám 11-től 12:30-ig mászott. A többiekkel abban 

reménykedtünk, hogy kinyitják a mellettünk lévő fitnesztermet és így ott melegíthetünk. A 

fitnesztermet nem nyitották ki, és melegíthettünk a tömegnyomorban. A kezdés előtt még 

beszélgettem a haverokkal, és sok sikert kívántunk egymásnak. 

10:58-kor körbevezettek bennünket és elmondták, hogy hogyan zajlik egy ilyen verseny. 

A verseny tisztességére 5 bíró felügyelt, akik között szétosztották mind a 21 bouldert. A verseny 

úgy zajlott, hogy mindenki kapott egy versenylapot, amire rá kellett írni a nevét és alul alá írnia. 

Ezt a lapot oda kellett adni a bírónak, és a bíró később ráírta, hogy kinek mennyi próbálkozásból 

lett meg az eredménye, továbbá, hogy az illető ért-e el zónát2 vagy sem. Ha nem a megadott 

fogásokat és lépéseket használta csak, akkor újra kellett kezdenie az elejétől. Ebből a 

szempontból a lányok előnyben voltak, mert nekik volt plusz fogásuk, ami a győri első 

fordulóhoz képest itt kék helyett fekete volt. 

Elkezdődött a verseny, és mindenki megrohamozta a szerinte legkönnyebbnek vélt utakat. 

Hamarosan sorban állás alakult ki, mert két ember nem mászhatott ugyanazon bírónál, mivel ő 

nem tudott volna mindkettőre odafigyelni. Az utak nagyon jók voltak, változatosságra 

semmilyen panasz nem volt. Bár voltak olyanok is, amelyeknél a magasság kifejezetten hátrány 

volt. Volt olyan út, ami a plafonon volt, olyan, aminek mindössze 1cm vastag lépései voltak, és 

                                                           
1 3-4 méter magasságig elhelyezkedő út 
2 zóna: fél pontot ér ha nem másztad meg az egész utat 



olyan is, ami egy 40 fokban megdöntött függőleges falon helyezkedett el. A végén szomorúan 

konstatáltam, hogy 9 utat nem sikerült megmásznom, és abból a 9-ből 2-nek a zónája sem volt 

meg. 

A bajnokságot szokásosan egy eredményhirdetés követte, amin ugyan nem kaptam 

semmit, de összességében nagyon jó volt az egész, jót szórakoztunk, örültünk egymás 

sikereinek, és jól éreztük magunkat. 

 

Szkok Bálint 


