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A verseny célja: - A kerékpározás népszerűsítése
- A KRESZ ismeretek bővítése a balesetek megelőzése céljából
Résztvevő osztályok: 9. osztályosok (9. ABL, 9. CD, 9. KV, 9. SZ, 9. P)
A tanév legnagyobb szabású GINOP sportnapja 2019.06.03-án került megrendezésre kb. 120 kilencedikes
diák részvételével.
A tanulók többféle sportágban mérhették össze tudásukat egyéni és csapatversenyben. Kétféle labdajátékban
mértük fel célzó képességüket.
Távolugrásban Szamler Áron 4,80 m-es ugrásával csúcstartó lett a fiúk között az évfolyamon belül.
A lányoknál Ábrahám Dominika 3,60 m-es ugrásával lett az első.
A 440méteres futást Szamler Áron nyerte 1perc 12 másodperces eredményével.
A KRESZ TOTÓN sajnos nem volt kiemelkedő eredmény. Nagyon tájékozatlanok a diákok a kerékpáros
közlekedés szabályaiban.
Az osztályok közötti versenyben a következő helyezés született:
I.
9. ABL - 83,80 pont
II.
9. SZ
- 60,30 pont
III.
9.KV
- 56,50 pont
IV.
9.CD
- 55 pont
V.
9.P
- 21,8 pont
Az első három helyezett tortát nyert, valamint az összes résztvevő kapott sportszeletet és ásványvizet.
Köszönjük az iskola összes testnevelő tanárának munkáját a versenyek szervezéséért és lebonyolításáért!
A sportnap keretein belül egyéni versenyt is lebonyolítottunk.
Az egyéni versenyben külön jelentkezés alapján lehetett részt venni. A fiúk és a lányok külön díjazásban
részesültek, ezzel próbáltuk a lányok jelentkezését is ösztönözni, bár ennek ellenére a számuk így is
elmaradt a fiúkétól.
Ez egyénileg jelentkezett versenyzőknek egy kerékpáros akadálypályát kellett
teljesíteniük, valamint 4 állomáson kellett a különböző versenyszámokat
végrehajtaniuk. Diákjaink komolyan vették a feladatot, legjobb tudásuk
szerint próbálták megoldani azokat. Aktivitásukon és hozzáállásukon
tükröződött, hogy az első helyezettekre komoly nyeremény várt.
Lelkesek voltak és a feladathoz kellő komolysággal álltak.

Az első helyezett fiú és lány egy-egy rollerrel lett gazdagabb. A második és harmadik helyezettek pedig
vásárlási utalványt nyertek.
Az egyéni verseny a következőképpen zárult:
Fiúk
1.helyezett : Borsodi Dániel 9. SZ
2. helyezett: Takács Gergő 9. SZ
3. helyezett: Mursa Martin 9. SZ
Lányok
1.helyezett: Kertész Mónika 9. ABL
2.helyezett: Erdélyi Viktória 9. SZ
3. helyezett: Bozsoki Edina 9. KV
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