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Négy mosonmagyaróvári fiatal az országos döntőn
Az idei év is úgy kezdődött az
Óvártoll
Tollaslabda
Egyesület
tagjainak, ahogy ez már 2005. óta
történik.
Kezdetét
vette
a
2010/2011.
évi
tollaslabda
diákolimpia
„B”
kategória
küzdelmei, melynek célja az
országos döntőbe jutás.
Az első állomás 2011. január 15-én
Győrben megrendezett megyei
döntő
volt,
melyre
nyolc
mosonmagyaróvári
általános
iskolás diák (a képen látható) adta
le a nevezését. Dicséretet érdemel
négy Bolyais diák Mórocz Lili, Nagy
Vanda, Nagy Bálint és Mórocz Áron
akik lehet, hogy nem kerültek a
továbbjutást jelentő első négy közé,
de becsülettel helytállva, sportszerű
mérkőzéseket vívtak. A két testvérpár bizonyítja, hogy Mosonmagyaróváron nagyon népszerű a
tollaslabdázás a családok körében. E mellett hab a tortán, hogy szüleik szintén űzik ezt a remek
sportot. Zámodics Milánt említeném még, aki szintén a Bolyai iskola tanulója, megnyerte a
korcsoportjának küzdelmeit, de a sí tábor miatt nem tudott részt venni a következő állomáson.
A területi döntő Pápán került megrendezésre 2011.
január 29-én, ahol három diák (a 2. képen látható)
képviselte városunkat. Varga Ákos (képen balra), Bolyais
diák aki életében másodszor vett részt tollaslabda
versenyen a hatodik helyen zárt. A továbbjutás nem
sikerült, de edzője Tóth Géza utasításait pontosan
betartva, szoros mérkőzéseket játszott. Neki egy
győzelem hiányzott ahhoz, hogy versenyben maradjon a
legjobb négy közé jutásért. Szép sikert ért el két Ujhelyi
iskolás diák, Steiner Mátyás (képen jobbra) – aki fél éve
foglalkozik tollaslabdázással – a negyedik, Lukácsi
Levente (képen középen) pedig a második helyen zártak
korcsoportjukban, ezzel megszerezték a jogot a
Salgótarjánban megrendezésre kerülő országos döntőben
való induláshoz. A két diák szorgalmának, jó
edzőmunkájának köszönheti ezt a sikeres szereplést.
Az „A” kategóriában Mihalcsik Gábor a Kossuth
gimnázium tanulója képviseli egyesületünket ill.
városunkat. Itt már nem játszanak selejtezőket az
igazolással rendelkező versenyzők, az országos
döntőben találkoznak egymással először, 2011. március
25 és 27-ike között. Gábor ebben a kategóriában tavaly
érte el legjobb eredményét, a csoport mérkőzéseit megnyerve felkerült az országos döntő főtáblájára,
ahol végeredményben a legjobb nyolc között végzett. A Kossuthos diák csapattársával, Tóth
Richárddal idén másod ízben, játékvezetői minősítésben is részt vesz a salgótarjáni versenyen. Így
joggal mondhatjuk, hogy nem csak a pályán, hanem a küzdőtér mellett is tisztesen helytállnak.
Meg kell említeni az ifjú versenyzők legfőbb támogatóját, a szülőket, akik nem csak anyagilag és
erkölcsileg segítik gyermekeiket, hanem aktívan űzik és tovább népszerűsítik a tollaslabda sportágat
Mosonmagyaróváron.
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