
Északi sí számok  

és biatlon 

Törekvések, korlátok  
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Történelem 

A ritkán lakott Norvégiában és 

Svédországban a síelést alapvetően a 

 havas terepen történő közlekedés 

kényszere  

 vadászat, az élelem beszerzése vagy akár 

az iskolába járás 

hívta életre. 



A sífutás minden síelés alapja  

 nincs különleges pálya igénye,  

 előkészítetlen terepen a ember haladtában 

“jelölte ki” a pályát, dombról le, hegyre föl 

  aki sietett  A-ból B-be, segített magán, 

“rálépéssel” elrugaszkodva, páros bottal 

meghajtva magát  

 ha már ketten “siettek” ugyanabba az 

irányba, versengtek is  



Versenyek 
 Az első versenyeket az 1800-as évek 

közepén rendezték, a katonai kiképzés 

részeként Skandináviában 

 az első “Vasa futáson” 1922-ben  már 

száz fős mezőny rajtolt 

 Az olimpiák műsorán 1924 óta 

szerepelnek sífutó számok, Chamonixban 

férfiak számára 18 és 50 kilométeres 

versenyt rendeztek  

 



Sífutás - hadsereg 

 A II.vh-ra készülő felek hadseregeinek 

kiképzésében, és az alakulatok sílécekkel 

történő felszerelése már természetes elemnek 

számított 

 Békeidőben fegyveres testületek 

sportegyesületei által  párhuzamosan nyert mind 

nagyobb teret Nyugat-Európában, a 

Szovjetunióban és szövetségeseinél, valamint 

Észak-Amerikában, és a Távol-Keleten 



Fegyveres testületek 

síszakosztályai Magyarországon  

 Bp. Honvéd,  

 Dózsa 

 Vasas SC  

  Észak-Magyarország  

 Gyöngyösi Zalka SE  

  Miskolci Honvéd 

  Salgótarjáni Bányász  



Klasszikus sífutás 

 nem igényelt akkoriban 

előkészített pályát 

 akár 5-10 centis hóban le 

lehetett fektetni egy 

“nyomot” 

 ha két fa között elfért a 

sportoló válla, akkor akár 

ott is futhatott a  nyom.  



Szabad stílusú sífutás 

 Siitonen 1978-ban 

jelent meg az újszerű 

technikával  

 fél- majd teljes 

korcsolyalépést 

alkalmazva  



Biatlon 
 sífutás “árnyékában” jelent meg és vált egyre 

népszerűbbé  

 kezdetekben nagyöbű sportpuskával, 150 méteres 
lőtéren zajlott 

 1958-ban már világbajnokságot rendeztek, de még 
szerény számú nemzettel és résztvevővel  

 Olimpián 1960-ban, Squaw Valleyben jelent meg 
először, Magyarországot az akkori 
legeredményesebb sífutó, Sajgó Pál képviselhette 

 Galyatetőn alakítottak ki biatlon bázist, ekkor már 
az 50 méteres lőtérre és a kisöbű sportpuskára 
áttérve 



Virágkor 

Galyatetőn a 70-e 80-as évek fordulóján 

  a Vasas SC-nek saját háza volt, a  

 BM üdülő a Dózsa versenyzőit szolgálta ki,  

 a szövetség  
 megépítette a lőtér komplexumot, kiszolgáló 

helységekkel együtt,  

 házat épített  

 salgótarjáni és gyöngyösi egyesületek is 
építkeztek 

 A sífutó és biatlon centrum élt és virult.  



Változások, hanyatlás 

 klímaváltozás 

 kevesebb havas hónapok hóhiány, 
hóágyúk, pályakarbantartó gépek igénye 

 rendszerváltozás 

 növekvő anyagi igények, csökkenő állami 
támogatások, megszűnő szakosztályok 

 egyéb sportági változások 

 szabad stílus megjelenése pályaigénye, 
felszerelés-igénye,  

 síroller megjelenése pályaigénye, 
felszerelés-igénye 

 



Sífutás vs Biatlon 

 Sífutás és biatlon sportágak 

Magyarországon átfedésben működnek.  

 a tendencia tetten érhető, a biatlon 

erősödik a sífutás hátrányára  

 biatlon térnyerése a televíziós 

közvetítésekkel 

  Nemzetközi Biatlon Szövetsége (IBU) 

gazdag 



Hogyan tovább? 

 versenyzők kellenek  
 Határon innen és túlról, utánpótlás program, felnőtt 

versenyzők egzisztenciájának biztosítása 

 pályák kellenek 
 Sífutó pályák, lőtér, sí roller pályák 

 felszerelés kell 
 Síléc, sí roller, lőfegyver, lőszerek 

 otthon kell ismét Galyatetőn 
 A szövetség kezében legyen egy minden igényt 

kiszolgáló centrum 



Reménységeink 

 Szőcs Emőke 

 Gombos Károly 

 Kónya Ádám 

 Bánszki Bence 

 Panyik Dávid 

 Lágler Kristóf 

 Veres Mirella és Gyallai Soma 

Franz Weber osztrák szakember vezetésével 



SÍUGRÁS 
• Első verseny Norvégiában, 1862-ben 

• Első szélesebb körű verseny 1879-ben 

• Holmenkollenben 1892 óta rendszeresen 

• 1924, az első Olimpia óta szerepel az olimpiákon 

• síúgró sáncok Sváb-hegyen, az un “Kisok”, 

Úttörő sánc mellette a “Ridegh” 30 méteres K 

ponttal, a János-hegyi nagysánc, K 45 méterrel  

• 1933-ban a budapesti sáncon bemutató, 

Sigmund Ruud norvég világbajnokkal 

• 1938-ban első nemzetközi verseny a János 

hegyen, norvég győzelemmel 



Álmok a világháború árnyékában 

• nemzeti síközpont ideális helyszín, 

Borsafüred 

• A Magyar Sí Klub Borsán olimpiai téli 

sportközpont kiépítésébe fogott  

• 1650 méter magasságban megépítették 

az Anikó mendékházat 

• a K-80-as nagyánc  

• Háború elsöpörte a terveket… 



Anikó menedékház 



Esküvő a havasokban 



Világháború után… 

• Magyarországon a Jánoshegyere  

• Mátraházára költözött a verseny síugrás 

• Jánoshegyi Nagysáncot 1958-ban 

műanyaggal borították be 

• Mátraházi nagysánc a hatvanas évek 

végén került felújításra, K-75m 



Hazai síugrás aranykora  

• Hemrik Ferenc mesteredző, kreativitása, 

osztrák ajánlat, edzésmódszerek 

• 1968-as Olimpia, Gellér László 19. 

• Legjobb eredménye 1968-ban 

Bishofshofenben 9. hely négysánc 

verseny 

• Molnár Gyula 1969-ben győzött az Ifjúsági 

Barátság versenyen  



80-as évek 

• 80-as évek elején a Jánoshegyi Nagysánc 

modernizációs tervek – nem sikerültek 

• 2. hullám Vk versenyzők 

– Fischer László,  

– Gellér Gábor 

– Kelemen Zoltán  



Lejtmenet 

• A nagy egyesületek sorvadása 

• Sáncok fealdása 

• Síugrás elsorvasztása 

• Kőszeg, az utolsó mohikán 

 

 



Hogyan tovább? 

• bárhol felállítható mobil sánc-

népszerűsítés 

• Normafa-projekt 

• Kőszeg – síugróközpont fejlesztése 

• Együttműködés a közeli osztrák régiókkal 

• Motiváció életben tartása 

• Világversenyek 

 



Reménységeink 

• Vörös Virág és Kelemen Péter  

• Reymeyer Péter 

• Molnár Kristóf 

• Molnár Flórián 

• A lelkes edzők 

– Molnár László 

– Szilágyi János 

 



• https://www.youtube.com/watch?v=GrJw7

hOvCLo 


