
Diákolimpiai sikerek 
 
 
Nagy bravúrt hajtottunk végre tavaly, amikor a középiskolás csapattal bejutottunk az 
Országos Diákolimpia röplabda döntőjébe. Ez a Református Gimnázium történetében először 
fordult elő.  
Idén még nagyobb bravúrra készültünk. Meg szerettük volna ezt az eredményt ismételni. 
Hogy miért is számítana ez nagyobb bravúrnak? 
A tavalyi csapatból négy lány is elhagyta az iskolát, így egy kicsit át kellett alakítani a kezdő 
hatost. Más felállásban, más taktikával, más feltételekkel vágtunk neki az idei szezonnak. Az 
iskolába bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés miatt, kevesebb edzésen tudtunk 
közösen gyakorolni, ami szintén nem mutatkozott pozitív előjelnek.  
Ezek után eljött a november eleje és ezzel együtt a városi döntő. A Bolyai Gimnáziumban, a 
hazaiak, a Bányai és a Katona ellen küzdöttünk meg az első két, még továbbjutást érő helyért.  
A Bolyai és a Bányai csapatát sikerült 2:0 arányban legyőzni, de mind a két meccs nagy 
küzdelemben dőlt el. Így aztán a Katona ellen a város bajnoka címéért küzdöttünk. Az első 
elveszített szett után nagy harcban megfordítottuk a mérkőzést és megnyertük a versenyt. A 
döntő szett minimális, 2 pont különbséggel dőlt el. 
Végeredmény:  

1. Református Gimnázium 
2. Katona József Gimnázium 
3. Bolyai János Gimnázium 
4. Bányai Júlia Gimnázium 

 
A másik ágról a megyei döntőbe a kalocsai Szent István Gimnázium és a Kossuth Zsuzsa 
Szakközépiskola jutott be.  
A Katonával együtt utaztunk Kalocsára, bízva abban, hogy kart-karban öltve együtt 
menetelünk tovább az országos döntő felé.  
Az első mérkőzés után azonban ettől nagyon messze kerültünk, hiszen vereséget szenvedtünk 
a szakközépiskola csapatától 2:1 arányban. Itt még nem gondoltuk, de később nagy 
jelentősége lett a megnyert szettnek is. A másik kalocsai csapat nem tudott beleszólni a 
helyezések sorsába, őket mind a három ellenfele 2:0 arányban győzte le. A két kecskeméti 
csapat számára a legkomolyabb presztizs mérkőzésre egymás ellen került sor. Mind a két 
társaság az országos döntőért harcolt. Nagy küzdelemben és fantasztikus hangulatban sikerült 
legyőzni a nagy rivális katona gimi csapatát (2:0 arányban), amellyel megszereztük a 
továbbjutást érő első két hely valamelyikét.  
Az utolsó mérkőzést, melyen a katona és a szakközép játszott egymás ellen, nagy várakozás 
előzte meg. A kecskemétieknek csak a szett-veszteség nélküli győzelem jelentette a 
továbbjutást. Azonban kalocsai győzelem esetén a hazaiak kiharcolták volna az országos 
döntőbe kerülést. A refis lányok torkukszakadtából kiabáltak, bíztatták a városi rivális lányait. 
Nekünk a katonás győzelem országos döntőt jelentett. Nagy küzdelemben, minimális 
különbséggel sikerült is a katonás győzelem, ezzel a bejutottunk a diákolimpiai országos 
döntőbe. Gratulálok Mindenkinek. 
Végeredmény: 

1. Kecskeméti Református Gimnázium 
2. Kecskeméti Katona József Gimnázium 
3. Kalocsai Kossuth Zsuzsa Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola  
4. Kalocsai Szent István Gimnázium 

 



Csapat tagjai: Góczán Dóra, Németh Adrienn, Bibó Boglárka, Bakró Krisztina 
Johanna, Virág Bettina, Kuti Nóra, Hajnal Zsófia, Százdi Mónika, Vezsenyi 
Adrienn, Vígh Dóra, Oláh Döniz 
Edzők: Csizmadia Szabolcs, Dunszt Orsolya 
 
 

Az Országos Diákolimpiai döntőt Kecskeméten rendezik 2013. 
február 8-10-ig, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk. 
 
 

 
A VI. korcsoportos lány röplabda megyei bajnokcsapat. Ezzel az eredménnyel országos 
döntőt vívhatnak 2013. februárjában Kecskeméten.  

HAJRÁ REFI!!! 
 



 
A Református Gimnázium és a Katona József Gimnázium csapata együtt ünnepelték a 
továbbjutást az utolsó mérkőzés után. 


