V. korcsoportos Röplabda Diákolimpia Országos Döntője
Azt hiszem, történelmi pillanatoknak lehettünk tanúi április 25-én reggel, amikor 4
kecskeméti csapattal indulhatott el a busz Miskolcra az V. korcsoportos röplabda diákolimpia
országos döntőjére. A Kecskeméti Református Gimnázium leány csapata mellett a Katona
József Gimnázium leány, a Széchenyi István és Kandó Kálmán szakközépiskola fiú csapatai
is kvalifikálták magukat a legjobb 8-8 csapat közé. Lányaink nagy lelkesedéssel és
várakozással indultak neki a 3 napos maratoni küzdelemnek.
A refi csapata a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium, a nyíregyházi Vasvári Pál
Gimnázium és a miskolci Hermann Ottó Gimnázium csapataival került egy csoportba.
Az első csoportmeccsünket a hazaiakkal vívhattuk, szerencsére viszonylag sima (3:0)
győzelmet arattunk. Ezzel a győzelemmel a zsebünkbe zártuk a pénteki napot, a néha
örökkévalóságnak tűnő hosszú buszút után.
Szombaton délelőtt következett egy igazán izgalmasnak ígérkező összecsapásunk a
békéscsabai gimnáziummal. Mindannyiunk meglepetésére sikerült a bravúr és 3:2 arányban
legyőztük a bajnokesélyes Békéscsabát. Itt igazán működött a „Refis szív”, melynek
köszönhetően a lányok lelkesedése és küzdeni tudása plusz energiákat adott a csapatnak.
Küzdelmes és hosszú labdamenetekkel tarkított mérkőzést nyerhettünk meg. Bízva a
győzelem utáni lendületben következhetett a nyíregyházi gimnázium elleni mérkőzés. Rövid
számolgatás után kiderült, hogy a legjobb 4 csapat közé csak abban az esetben juthatunk, ha
legalább 2 játszmát nyerünk. Az egyszerűnek tűnő képlet, sajnos nem sikerült, ugyanis 3:1
arányban drámai körülmények között elveszítettük a mérkőzést.
Bár a csoporton belüli csatáinkból kettőt nyertünk és mindössze egyet veszítettünk a
körbeverés miatt nem sikerült az amúgy bravúrnak mondható 4-es döntőbe kerülnünk.
Ez után a vegyes érzelmekkel teli nap után kellett a csapatnak helyt állnia a vasárnapi
mérkőzésen, ami az 5. hely elérését jelentette. Az ellenfelünk a budapesti Csík Ferenc
Gimnázium csapata volt, melynek játékosai a múlt évben megrendezett VI. korcsoportos
diákolimpia országos döntőjét megnyerték.
Nagy reményekkel álltak fel lányaink a pályára, de sajnos ezt a mérkőzést sem sikerült
megnyernünk. (0:3) Az előző napi küzdelmek után, vasárnap a Csík Ferenc Gimnázium
csapata túl nagy falatnak bizonyult …elfáradtunk…
A 3 napos mérkőzéssorozat után a Református Gimnázium a 6. helyet szerezte meg az
országos döntőn, ami hatalmas sikernek könyvelhető el.
Mindenképpen említést érdemelnek a Katona József Gimnázium csapatának tagjai,
akik megnyerték a döntőt, így ebben a korcsoportban diákolimpiai bajnokok lettek. Ezúton
gratulálunk nekik is!
A szép teljesítményért gratulálunk gimnáziumunk csapatának és a felkészítő
tanároknak.
A csapat tagjai:
Vezsenyi Adrienn
Vígh Dóra
Dohi Nikolett
Oláh Döniz
Felföldi Eperke
Vincze Boglárka
Sallai Virginia
Szabó Liza
Görömbölyi Réka
Lapéta Andrea

Az országos döntő végeredménye:
1. Katona József Gimnázium, Kecskemét
2. Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza
3. Budai Ciszterci Szent Imre, Budapest
4. Andrássy Gyula Gimnázium, Békéscsaba
5. Csík Ferenc Gimnázium, Budapest
6. Kecskeméti Református Gimnázium
7. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola, Veszprém
8. Hermann Ottó Gimnázium, Miskolc

Hajrá Refi!!! Gratulálunk!

