A 26. Senior Atlétika pályaversenyét rendezte meg a FORTUNA SE 2017. augusztus 5-én, az
IKARUSZ Sporttelepen 65 férfi és 26 női versenyző részvételével. Az esemény átlépte az
országhatárokat is, mert Németországból és Szlovákiából is érkeztek versenyzők.
A megnyitóra 11 órakor igazi kánikulában, 39C fokban került sor, formabontó módon a versenybírói
sátor adta árnyékban.
A megnyitó a különdíjak átadásával kezdődött, először a legnépesebb létszámban Tamásiból érkező
Tam-Bau Atlétikai Club csapat kapta meg az MTTOSZ (Magyar Technikai és Tömegsport Egyesületek
Szövetsége) által felajánlott Kupát, ezt követően pedig a Debrecenből érkező DEVAK sportegyesület
vehette át a Fortuna SE különdíját, mivel 26 éven át minden alkalommal képviseltette magát a csapat
a Fortuna versenyeken.
Egyéniben emlékplakettet és ajándékot adott át Magyar Mária a Fortuna SE elnöke a napokban a 85.
születésnapját ünneplő Pallai Gyula sporttársnak, aki mind a 26 Fortunaversenyen részt vett és a mai
versennyel kívánja befejezni sport-pályafutását. Ezután a mai verseny legidősebb versenyzőjét
köszöntötte Elnökasszony, a 90 éves Kovács Istvánt, aki Gyuláról érkezett és még nem tervezi a
befejezést…
Végül a Budapesti Atlétikai Szövetség hivatalos versenybírói csapatának köszöntése után kezdetét
vette a verseny, a csatolt versenykiírás szerinti versenyszámokban.
A Nemzeti Együttműködési Alap és a Kőbányai Önkormányzat pályázati forrásaiból támogatott
esemény ismét bővelkedett figyelmes szolgáltatásokkal a versenyzők érdekében.
Egészségügyi szolgáltatás természetes, de jelen verseny alatt a rendezők szűrővizsgálatokkal is
készültek, úgymint EKG, vérnyomás, vércukormérések és tanácsadás.
Különlegessége és újdonsága az eseménynek, hogy az egyesület nyugdíjas korú tagjai, akik egyébként
a gerinctorna foglalkozások rendszeres résztvevői, önkéntes segítőként: érkezéskor frissítő
almaszeletekkel, szörpökkel és kávéval kínálták az érkezőket. A versenyt követően pedig a meleg
ebéd előkészítésében, a szervírozásában közreműködtek, miközben a kulturált, hangulatos és tiszta
környezetet is biztosították.
Az eredményhirdetés, az ebédet követően folyamatosan az árnyékos tribünön, Potos Ilona Kőbányai
Sportszövetség elnökének és Burger Gábor Fortuna SE alelnökének éremátadásával záródott. Az idei
éremszalagon a tavalyi, jubileumiverseny fényképei örökítették meg az akkori felejthetetlen
pillanatokat.

