XXIV. Palóc Triatlon
Balassagyarmat, 2010. július 10 – 11.
Városunkban 24. alkalommal rendeztük meg a
Palóc Triatlont.
Ez évben jelentősen változott az előző évekhez
mérten. Egyrészt a Kiss Árpád VDSE lett a
felelőse, főrendezője, másrészt, pedig három
napra bővült a rendezvény. Július 9.-én egy
szakmai napot tartottunk, ahol előadások
hangzottak el az utánpótlás nevelés fontosságáról, helyzetéről, jó példákról. Az
Európai Uniós támogatással rendezett verseny lehetővé tette, hogy a
klasszikusan „gyarmati” versenyszámot a Váltó Magyar Bajnokságot ismét mi
rendezhettük. A verseny nyílt nemzetközi rendezvény volt, Magyar Bajnokság,
Vidék és Budapest bajnokság, valamint Ranglista verseny egyben.
Szakmailag szerencsés volt és jelentősen javított a verseny biztonságán, hogy
sikerült a kerékpáros depóhoz vezető utat 300m hosszúságban 50 cm
szélességgel kibővíteni. Lehetővé téve ezzel a későbbiekben is a verseny jó
színvonalú, biztonságos lebonyolítását.
A
két
versenynapon
1247
indulást
regisztráltunk, különféle korcsoportokban és
versenyszámokban. Az eredményesség elvitathatatlan, hiszen az 1247 indulón kívül mintegy
3000 fő látogató volt, akik meglátogatták a
rendezvényt.
A megjelentek jó színvonalú kiszolgálására, a
verseny magas színvonalú megrendezésére volt garancia a rendelkezésünkre álló
pénzösszeg, valamint az a 154 fő, akik ellátásért és csekély ajándék fejében
dolgoztak a rendezvény sikerességéért.
Az országban először sikerült élő egyenes adásban közvetíteni a Magyar
Bajnokságot, nagyszerű összefoglalókat láthattunk az M1, a Duna Tv, a Hír és
az Echo Tv-n, és a VTv is kihasználta az ittlévő technikát és a műholdas
közvetítő kocsi segítségével szintén élő közvetítést adott, majd később
összefoglalókat az eseményről. A versenynek saját honlapot szerkesztettünk,
www.paloctriatlon.hu .

A sport szakma a Magyar Triatlon Szövetség és a triatlonos társadalom nagyon
pozitívan értékelte a rendezvényt.
Hiszen az egyik legfontosabb feladatunknak, az utánpótlás nevelésnek és az
utánpótlás versenyeztetésének is sikeresen tettünk eleget.
Számos kísérő program közül az egyik a régió kézműveseinek megjelenésére
adott lehetőséget, amit a jövőben is szeretnénk kihasználni.
Azt gondolom, rendezvényünk nagyszerű hírverése volt szeretett sportágunk, a
Nyírjes, ami Balassagyarmat város üdülőkörzete, természeti értékeinek,
szépségeinek, az Ipoly Erdő RT tanösvényének egyaránt.
A triatlonos társadalom egyöntetű véleménye volt, hogy nagyon várják a jó
folytatást.

