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Befejeződött az 5 fordulós SV-Kupa 
sorozat, amely nagyon nagy meg-
lepetésekkel szolgált mind a kívül-
állók számára, mind pedig a ver-
senyben elindulók számára. A 
legnagyobb meglepetés az igazi 
„SV”-s összetartás volt, ami ezúttal 
a versenypályán is jelen volt. A ta-
pasztaltabb, rutinos pályázók, volt 
versenyzők nyagyszerű tanácsok-
kal látták el az idén először pályára 
merészkedő SV-seket. A nyitó fordu-
ló májusban került megrendezésre 
a Pannóniaringen, amelyet rögtön 
egy Hunagroringes futam követett. 
Egy újabb Ostff yasszonyfai futam 
után a versenyzők nagy várakozás-

sal tekintettek előre a sorozat egyet-
len külföldi helyszínére. Rijekában 
nem várt körülményekkel kellett a 
versenyzőknek megküzdeniük. A 
nagy forróság mellett a pálya bur-
kolata is megtréfálta a versenyző-
ket. Talán ez vezetett Greksa Attila 
hatalmas bukásához is, aminek kö-
szönhetően az utolsó forduló előtt 
teljesen nyílt maradt a küzdelem 
az első három helyezésért a nagy-
kategóriában. Ugyanez elmondha-
tó a 650-es géposztályban is, hiszen 
Pál Zotya /az évad előtt tuti befútó/ 
„elgumizta” magát. A 1000-eseknél 
Miseta Péter, Csizmazia Ferenc és 
Béczi István álltak a dobogóra, míg 

a 650-es kategóriában Hay Dávid, 
Kardos Dániel és Boros Péter voltak 
a legjobbak. Az utolsó forduló hely-
színén a szombati szabadedzéses 
napon több mint 30 SV-s rótta a kö-
röket. A másnapi esős reggel után 
az időjárás megmutatta naposabb 
oldalát is, ami azt jelentette, hogy 
az ötödik, egyben záró forduló is si-
keresen elindulhatott. Az időmérő 
edzés nem mindenkinek úgy sike-
rült, ahogy azt szerette volna, hi-
szen a vizes pályára korán kimerész-
kedők jócskán elmaradtak az előző 
napi edzéseredményektől. Ezáltal 
a verseny első harmada érdekesen 
alakult, hiszen a két legesélyesebb 

rider a második, ill az utolsó sorból 
tudott csak elrajtolni. 
A versenyt bátran nevezhetjük az 
évad versenyének. Fantasztikus harc 
folyt az első három helyért. Végül a 
sorrend az alábbiak szerint alakult:
A nagyoknál Greksa Attila, Miseta 
Péter és Borsay Szabolcs végeztek 
az élen, míg az 650-eseknél Kőváry 
Zoltán, Hay Dávid és Boros Péter lett 
az első három helyezett. 
Összességében elmondható, hogy 
nagy párharcok alakultak ki az egész 
mezőnyben. Megfi gyelhető volt, 
hogy versenyről versenyre újabb és 
újabb versenyzők szálltak harcba az 
egyre gyorsuló mezőnyben. 
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Mind a 25 versenyző, akik idén nekivágtak a versenytávoknak elégedetten, sok élménnyel, és tapasztalatokkal gazdagon hagyták el a pályát. 
Legjobb időeredmények:
Hungaroring: 2:09 , Pannóniaring: 2:14 /SV1000/
Jövőre még több indulóra számítunk, és tervben van a környező országbeli versenyzők fogadása is!
Amennyiben szeretnél indulni a jövő évi SV Kupa futamain, akkor itt jelentkezhetsz: 
Miseta Péter /svpetee@svclub.hu, 20/575-7548/ !!!
www.svclub.hu

Az idei évad végeredménye: 
650 – es géposztály: 
1. Kőváry Zoltán 100 p, 

2. Hay Dávid 92 p, 
3. Kardos Dániel 74 p

1000 – es géposztály: 
1. Greksa Attila 100 p, 
2. Miseta Péter 93 p, 

3. Borsay Szabolcs 76 p

Szeptember első hétvégéjén szlo-
vákiai túrára indult az SV Club 
egy része. A 15 fő a Tátra meghó-

dítását tűzte ki célul, gyakorlott 
vezetővel, így a csapatnak csak 
az útra meg a tájra kellett figyel-

ni. A hírek szerint a tú-
ra legjobb része az 
577-es út 4km-es sza-
kasza volt, ami szin-
te versenypálya mi-
nőségű aszfalttal és 
kanyarokkal kényez-
tette őket. Az éjsza-
kát egy hotelben töl-
tötték, feltöltődtek 
a másnapi program-
hoz. Vasárnap elmoto-
roztak a Csorba tóhoz, 
majd onnan vissza 

Magyarországra.
A túra teljes útvonala:
Párkány - Ziar – Körmöcbánya 
– Turc. Teplice – 577-
es út – Ruzomberok- 
Lipto Hradok(szállás) 
– Csorba-tó – 72-es 
út – Besztercebánya– 
Zvolen -  Sahy – 
Budapest
Az SV-sek szeretettel 
várnak minden SV és 
TL tulajdonost követ-
kező túrájukra, illetve a 
szeptember 24.-én ren-
dezendő SV Club ku-
pa és SV Club 2. szüle-

tésnapi bulijára.A részletekről a 
www.svclub.hu oldalon lehet ér-
deklődni.

SV Club túra, Szlovákia


