Atlétikai sikerek
Az elmúlt évekhez képest nagy létszámmal jelentünk meg az idei mezei futó városi döntőn.
Bíztunk benne, hogy az eredmények sem maradnak el. A tavalyi év során az időjárási
viszontagságok miatt, csak 1 fővel képviseltük magunkat, aki viszont az országos döntőig
jutott.
Szerettük volna megismételni ezt az eredményt.
A városi döntőn jól szerepeltünk, hiszen az V. és VI. korcsoportos lány csapat a 2. helyezést
érte el, míg egyéniben Németh Dániel jutott tovább, szintén 2. helyen.
A megyei döntő már sokkal nehezebbnek bizonyult, de itt is sikeresen teljesítettek a lányok és
Dani. Az V. korcsoportos versenyben a lányok szintén a 2. legjobbnak bizonyultak, így
bejutottak az országos döntőbe, melyre minden évben Gödöllőn kerül sor.
Ebben a versenyszámban kb. 180 induló jutott a döntőbe. A lányoknak a tisztes helytállás volt
céljuk, mivel itt már szinte csak atlétákkal versenyeztek. A legjobb kecskeméti lány
Wunderling Enikő lett, aki a 72. helyen futott be a célba. Csapatunk a 22. helyezést érte el.
Úgy látszik idén kísért minket ez a 2-es szám..:)
Gratulálunk minden résztvevőnek.
Az országos döntőbe jutott csapatunk tagjai:
Wunderling Enikő
Wunderling Anikó
Mészáros Beatrix
Juhász Gitta
Fricska Zoé
Zsigmond Anna
Mogyorós Lilla

A megyei atlétika bajnokság megyei döntőjére eredetileg a futógála időpontjában került volna
sor, de a rossz időjárási körülmények miatt elhalasztották 2 héttel. Így május 9-én került sor a
versenyre a Széktói Stadionban és a Lánchíd utcai sportpályán.
9 fővel vettünk részt a versenyen, összesen 15 versenyszámban.
Az eredmények itt sem maradtak el:
Megyei bajnokaink:
• Gáspár Márton – távolugrás
• Fricska Zoé – 200 m futás
• 4*100m-es lány váltó (Wunderling Anikó, Wunderling Enikő, Fricska Zoé, Ország
Lilla)
• Gúth Mihály - diszkoszvetés
2. helyezést ért el:
• Gúth Mihály – súlylökés
• Németh Dániel – 1500 m futás
3. helyezés:
• Németh Dániel – 400m futás
• Wunderling Enikő – 400m futás
• Ország Lilla – 200m futás
• 4*100m-es fiú váltó (Gáspár Márton, Veszelszki Márk, Németh Dániel, Sváb-Kovács
Máté)

Az országos döntőbe jutott Fricska Zoé, Gáspár Márton és Gúth Mihály és a
4*100m-es lány váltó.

Mindenkinek gratulálunk, és további sok sikert kívánunk az országos
döntőhöz.

Kecskemét, 2014. május 13.

Sándor Zsuzsanna

