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Snowboard Csapatverseny 

2012. Január 15. – Volvo-K2 Kupa – Murau, Ausztria 

Múlt hét vasárnap került megrendezésre az 5. MuMuS Snowboard csapatverseny, Murauban a 
Volvo-K2 Kupa keretein belül. A megszokott versenyformátumtól szinte mindenben eltérő 
csapatverseny jó időben, jó hangulatban telt, több csapat jelmezzel is készült. A csapatverseny 
győztese a verseny előtt sebtiben verbuválódott ----- (Vonás) csapata lett. A legértékesebb 
egyéni teljesítmény díja Balogh Ádámot és a mindössze 11 éves Fritz Botondot illeti.  

A szombati K2 Freestyle kupa izgalmai után friss hó és gyönyörű napsütés fogadta a MuMus résztvevőit 
a kreischbergi pálya felső részén elhelyezkedő Airy Funparkban. A csapatverseny során gyakran 
előfordul, hogy valaki a csapatáért életében elősször vállal trükköt. A közepes méretű, 8 méteres 
vízszintes résszel rendelkező ugrató ezért tökéletesnek bizonyult a verseny lebonyolításához. Gond 
nélkül elfért rajta egy 540-es forgás is, de nem volt túl szigorú, ha valaki rontott egy először megpróbált 
trükkel.  

A MuMuS-on háromfős csapatok vesznek részt, amelyek maguk választják ki, hogy ki 
hajtja végre a szerencsekerék segítségével, véletlenszerűen kisorsolt trükköket. Azért, hogy egy ember 
ne vihesse a vállán a csapatát, figyelemmel kell lenniük bizonyos ismétlődési szabályokra. Az a csapat, 
mely nem tudja teljesíteni a trükköt, kap egy betűt a MUMUS szóból. Ha egy csapat neve alatt láthatóvá 
válik a MUMUS felirat, akkor kiesik. A csapatszellem, a taktika, és a széleskörű tudás a nyerő a 
MuMuS-on! 

A szervezők külön örömére szolgált, hogy többen is komolyan vették a csapatszellem kifejezését. Az 
ApoCalipTrick a 80-as évek elejére jellemző öltözettel és parókákkal, a DestrucToros pedig poncsóval 
és Sombrerókkal küzdött. A ----- (Vonás) csapata  a verseny előtti percekben állt össze és csak az 
utolsó pillanatban lett meg teljes létszámmal. Hartmann Jani szülői oktatói kötelességét teljesítette, és 
akkor csatlakozott a csapatához mikor – az ismétlődési szabályokra figyelemmel – vagy ő adta a 
trükköt, vagy megkapja a csapata az első betűt. Jól tette, hogy odaért, mert mint később kiderült a 
győztes csapathoz csatlakozott.  

A MuMuS szervezői már régóta törekszenek arra, hogy különleges trükkökel grabekkel készüljenek a 
megmérettetésre. Idén három old-school grab is bekerült a „kalapba“. Ezek közül az egyik, a „Tindy“ a 
snowboard hőskorába repít minket vissza, és az olyan indy grabet értjük alatta amit nem a két kötés 
között fognak meg. Innen kapta a nevét is a Nose és az Indy grab összevonásaként. Manapság ez már 
kifejezetten cikinek számít.  

Az ismétlődési szabályokat újraindító köröket elválasztó vonat a verseny kedvelt eleme. Ilyenkor az 
összes csapattag szerepet kap és egymás után, vonatban kell végrehajtaniuk a trükköket. Idén 
ujjításként a vonatot elrontó csapatok nem kaptak betűt, viszont amelyik sikeresen végrehajtotta attól 
lekerült egy betű. Ennek köszönhetően úszta meg a kiesést az első kör végén az ApoCalipTrick 
csapata. 

A második búcsúzó a Besenyő Család volt, amely tisztesen helyt állt annak fényében, hogy két tagja 
Fritz Botond és Fritz Balázs 11 ill. 9 évesek. Botond volt az igazi húzóember ebben a csapatban, aki 
több trükköt is most próbált elősször és sikeresen beadott!  

A kalapba egy másik, a 90-es évekbe repítő trükk is belekerült, a 180 to method. Annak ellenére, hogy 
nem egy nagy forgásszámú ugrásról van szó technikailag elég nehéz, hiszen a 180-as forgás után egy 
klasszikus method-ra kell rányújtani, majd „visszaszedni“. Nagy volt hát az öröm, mikor Balogh 
Ádámnak, egyedüliként sikerült végrehajtani. Mint később kiderült ez a betű később, a hosszabításban 
sokat segített a nagy rivális Hóbányász SE. csapata előtt.  

A harmadik kör végeztével, a rájtszásban egyre szigorodtak a szabályok. Az utolsó trükk végül a switch 
backside 540 lett. A Hóbányász SE csapatából ezt Kis Benedek, a ----- (Vonás)-tól pedig Balogh Ádám 
vállalta. Bár Kis Benedek érkezési hibákkal, de beadta a trükköt azonban Balogh Ádámtól a verseny 
egyik legszebb ugrását láthatuk ezen a technikailag igen nehéz trükkön. Így Gilicze Zsolt a verseny 
ceremóniamestere úgy döntött, hogy a már korábban bejelentett „szigor legmagasabb foka“ 
elbírálásnak megfelelően a Hóbányász betűt kap. Ezzel az utolsó pillanatban összeállt ----- (Vonás)-t 
illeti idén a MuMuS cím! 



A verseny szervezői két snowboardos teljesítményét külön ki szerették volna emelni, ezért a 11 éves 
Fritz Botond-ot és Balogh Ádám-ot a győztes csapat húzóemberét egy Nixon fülhallgatóval és egy 
Nixon órával jutalmazzák, mint a legjobb egyéni teljesítményt nyújtó ridereket.  

Támogatók: Burn Energy, Nixon, Pinetime, 4Bro, Magyar Snowboard Szövetség és a Volvo-K2 Kupa 
 
Billabong MuMuS 2012 - Végeredmény: 

1. ----- (Vonás): Balogh Ádám, Hartmann János, Szerb Mátyás 
2. Hóbányász SE:  Czéh-Tóth Máté, Horváth Ádám, Kiss Benedek 
3. DestrucToros: Kováts Domonkos, Makács Péter, Lotfi Peiman 
4. Besenyő Család: Fritz Botond, Fritz Balázs, Györki Balázs 
5. ApoCalipTrick: Bíró Norbert (Gógi), Kaposi Péter, Szabó Bonifác Bajnok 

Legjobb egyéni teljesítmény: Fritz Botond és Balogh Ádám 

 

 

 


