Országos Duatlon verseny Marcaliban
Nagyon örültünk, hogy két év kihagyás után ismét Berekfürdőn került megrendezésre 2017.
szept. 26-án a Megyei Duatlon verseny, melyen 23 fővel vettünk részt az iskolánkból.
Az Országos Duatlon versenyre 17 versenyzőnk jutott tovább, amit Marcaliban rendeztek meg
2017. okt. 21-én. A verseny előtti napon, korán reggel nagy izgatottsággal indultunk el
testvértelepülésünkre, Zalakomárba. Hosszú utazás után megérkeztünk úti célunkhoz, majd elfoglaltuk
a kényelmes szállásunkat. Este különféle pizzákat fogyaszthattunk vacsorára, majd lefekvésig
játszottunk. Reggel korán kellett ébredtünk, annak ellenére, hogy Marcali 25 percre volt szállásunktól,
a regisztráció miatt 8 órakor ott kellett lenni a centrumban. Hosszas keringés után megérkeztünk a
verseny helyszínére.
A sportág A és B kategóriás versenyzői egy időpontban és egy helyszínen indultak, ezért egy futamban
több mint 120 versenyző szerepelt. Közülünk, először a IV. korcsoportos fiúk rajtoltak, míg a lányok
eközben bemelegítettek. A IV. korcsoportos fiúk és lányok távja: 2 km futás, 8 km kerékpározás, 1 km
futás. Utolsóként a III. korcsoportos fiú, majd lányok teljesítették a távjukat: 1km futás, 4km
kerékpározás, 500m futás.
A pálya kijelölése nem mindenki számára volt szerencsés, inkább technikás versenyzőknek kedvezett.
Nekünk, mint alföldi gyerekeknek- újdonságot jelentett ez a lejtős, kanyargós, szűk utcákon átvezető
pálya. Az egyik berekfürdői diák elesett kerékpárral, csapattársa – nagyon sportszerűen – felsegítette
és együtt értek be a célba, kockáztatva ezzel a jobb helyezésüket. A sportolók közül sokan nem a fair
play szabályainak megfelelően versenyeztek, ami sok esetben esést okozott.
Kis csapatunk szépen szerepelt. Fáradtan, de vidáman és élményekben gazdagon tértünk haza.
Köszönjük szépen Bánhegyi Tamás tanár úr felkészítő munkáját, és a Berekfürdő Községi
Önkormányzat támogatását, hogy rész vehettünk ezen az országos versenyen.

Iskolánk eredményei:
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III. korcsoportos Fiú
Simon Zoltán
34. helyezett
Szücsi István
51. helyezett
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III. korcsoportos Lány
Ratkai Nóra
Nagy Nikolett
Szücsi Mónika
Juhász Csenge
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IV. korcsoportos Fiú
Bánhegyi Tamás
Szücsi Csaba
Móricz Gergő
Bánhegyi Marcell
Simon Sándor

20. helyezett
45. helyezett
46. helyezett
52. helyezett
57. helyezett
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IV. korcsoportos Lány
Kiss Nikoletta
Marek Nóra
Semsei Szimonetta
Vállaji Adrienn
Szabó Mónika
Balogh Boglárka
Csapateredmények:

26. helyezett
27. helyezett
29. helyezett
34. helyezett
37. helyezett
38. helyezett

IV. kcs. lányok 8. helyezés
IV. kcs. fiúk 9. helyezés

A versenyzők nevében írták a 8. osztályos tanulók:

Marek Nóra
ifj. Bánhegyi Tamás
Semsei Szimonetta
Kiss Nikoletta

