Kiemelkedő sikerek az Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokságon
Az idei ősz első igazán hűvös és esős napján 13 atlétikai csapatunk vehetett részt a Diákolimpia Atlétikai
Ügyességi Csapatbajnokságán október 21-én a budapesti Ikarusz pályán. A 14 versenyszámból álló
megmérettetésen messze iskolánk küldöttsége volt a legnépesebb és 3 arany érmünkkel (magasugrás,
távolugrás, svédváltó), 1 negyedik (lány távol), 3 ötödik (fiú-lány diszkosz, lány magasugrás), 2 hatodik
(fiú súlylökés, gerelyhajítás), 1 hetedik (lány svédváltó), 1 kilencedik (fiú 4x1500m), 1 tízedik (lány
súlylökés) és 1 12. (lány svédváltó) helyezéssel a legeredményesebbnek is bizonyult.
A fiú ugrók mutatták a legkiemelkedőbb formát, hiszen mind a távol és magasugrást megnyerték és a
svédváltóban is a legjobbnak bizonyultak. Balogh Péter (11.a), Szabó Máté (11.a) mindhárom bajnoki
csapatnak tagjai voltak, Márton Ferenc (11.e), Böndör Márton 11.a és Horváth Antal (10.a) két elsőség
részese lett míg Varga Lőrinc (12.a) szenzációs 400m-es futásával vette ki részét a svédváltó
győzelméből. Dobásokban az 5-6. helyen végeztek tanulóink, egyedül a 4x1500m-es váltó szorult ki az
első nyolcból.
Lányoknál a távolugrók a 4., magasugrók az 5. helyen végeztek, a diszkoszvetők szintén az 5. helyen
zártak, súlylökésben 10. helyezéssel végeztek. A 4x800m-es váltó a 7. helyen végzett és futásban a
svédváltó szorult ki az első nyolc helyezésből.
Bár az időjárás nem kedvezett mégis magas motiváltság és több egyéni csúcs jellemezte atlétáink
teljesítményét. Külön öröm volt megélni és látni egymás biztatását, a szurkolást, ahogy igazi
csapatsporttá vált az atlétika.

Svédváltó: Szabó Máté, Balogh Péter, Varga Lőrinc, Böndör Márton, Csábrák János

Távolugrás: Böndör Márton, Horváth Márton, Szabó Máté, Márton Ferenc, Balogh Péter, Scheidler
Géza

Magasugrás: Szabó Máté, Horváth Antal, Márton Ferenc, Matos Dániel, Balogh Péter, Ferenczi Imre

Szabó Máté: 663cm – Meg kell nyerjük!

Böndör Márton: 623cm – Antigravitáció!

Kovács Bálint: 4x1500m – Nem adom fel!

Őri Veronika, Fonyódi Sára: 4x800m – Átveszem a terhet!

Kling Réka (diszkosz, súly), Svegál Anasztázia (diszkosz, súly, távol, svédváltó) – Talpra magyar!

Márton Ferenc (magas, távol, svédváltó), Demkó Petra (magas), Böndör Márton (távol, svédváltó) –
Miféle globális felmelegedés???

Fanzone.

