Országos Kosárlabda Döntők
Nagy örömünkre a Kecskeméti Református Gimnázium kosárlabda csapata országos
döntőbe jutott, amely Zalaegerszegen került megrendezésre. A megyei döntőn két csapattal
küzdhettünk meg. Ez a forduló az iskolánkba zajlott ezért iskolatársaink szurkolhattak
nekünk. Ennek is köszönhetően a napunkat sikerrel zártuk. A meccsen az egész csapat pályára
kerülhetett, így ténylegesen ez mindenki sikere volt. Az országos döntő március 28-30-ig
került sor. Hosszú utazás során megérkeztünk Zalaegerszegre ahol egy kollégiumba
szállásoltak el bennünket. Érkezésünk után részt vehettünk a megnyitón. Az első nap két
meccset játszottunk erős ellenfelekkel. Küzdöttünk ugyan, de sajnos az erősebb játékosok
ellen ez kevésnek bizonyult. Következő nap délben játszottunk. Kipihenve kicsit izgulva
léptünk pályára, mindenki nyerni akart. Ám az akaratunk megint kevésnek ígérkezett. Nem
voltunk annyira elkeseredve, így is jól éreztük magunkat a pályán. A délutánt szurkolással és
pihenéssel töltöttük ki. A többi csapatok játékát néztük és közbe tanulhattunk a profibb
játékosoktól. Visszaérve a szállásra megkaptuk emlékbe a döntőt jelképező pólót, aminek
mindenki nagyon örült. Az este további része csapatépítő beszélgetésekkel, nevetéssel telt. A
következő nap reggelét az utolsó meccsünkkel kezdtük. Szoros küzdelem volt, mert ez a
csapat hasonlóan játszott, mint mi és ismertük már őket. Korábban játszottunk ellenük. Ez a
meccs se úgy sikerült, ahogy akartuk, de a csapat odatette magát. Mindenki kihozta magából a
legtöbbet. Kicsivel később a döntőket nézhettük meg. A záró ünnepség után hazaindultunk. A
buszon is végig jó hangulat uralkodott, ami az egész hétvégénket jellemezte. Sok
beszélgetéssel, énekléssel ütöttük el a hosszú utat. Nagy öröm volt mindenki számára, hogy
eljuthattunk és részt vehettünk a diákolimpia országos döntőjén. Hálásak lehetünk, hogy ilyen
élménybe volt részünk.
Egy héttel később került megrendezésre a B33 országos döntője. A megyei forduló
szintén a mi iskolánkba volt. Nagyon szoros meccseket játszottunk. Körbeverés történt a
három csapat között és végül a pontkülönbségek döntötték el, hogy még egy döntőben vehet
részt a gimnáziumunk csapata. Hatalmas öröm volt ez a nem várt eredmény. A B33 országos
döntője Törökbálinton volt április 5-én. Csapatunk kis része kocsival egy mókás út keretében
érkezett meg egy hatalmas, gyönyörű csarnokba. A meccsek folyamatosan zajlottak négy
részen. Jó volt olyan csapatokat látni, akik sokkal tapasztaltabbak voltak, mint mi és izgalmas
meccseket játszottak. Összesen négy meccsünk volt. Erős mezőny alakult ki és voltak nálunk
erősebb csapatok,így nem sikerült győzelemre kerülni. Ennek ellenére nem mindennapi
élményt tudhattunk magunknak. Megadatott, hogy a Kecskeméti Református Gimnázium
csapata kétszer egymás után országos döntőben játszhatott.
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