
Akadémia és a Székesfehérvár legyőzésével. A döntőbe jutásért 
a Szolnoki Sportiskolával játszottak és tovább jutottak. A 
döntőben a Kecskeméti Sportiskola csapatát 2:1 arányban 
győzték le, így kupagyőztesek lettek.

A Magyar Röplabda Szövetség hivatalos bajnoksága, az 
Országos Mini Bajnokság I. osztály első fordulója városunk 
sportcsarnokában zajlott, ahol a következő sorrend alakult ki a 
résztvevő csapatok között:

1. Kecskeméti Sportiskola A
2. Kunhegyes ESE
3. Szolnok SPC
4. VRC Kazincbarcika
5. Kecskeméti Sportiskola B
6. Szeged RSE

Gratulálunk!

Az OMB tovább folytatódott. A fiúk sikerélményekkel 
feltöltődve, újra nagy lelkesedéssel játszottak február 13-án, és 
szettet sem veszítve tornagyőztesek lettek. 

Eredmény: 1. Kunhegyes ESE; 2. Kecskeméti Sportiskola A; 
3. Szolnoki Sportcentrum;

4. VRC Kazincbarcika

A fiúk versenye után a lányok sem maradtak le a dobogós 
helyekről. Az Országos Mini Bajnokság U13-as harmadik 
osztályának I. fordulóján 3. helyezést, a II. fordulóján 1. 
helyezést értek el. Veretlenül tornagyőztesek lettek.

Helyezések: 1. Kunhegyes ESE; 2. Sülysápi SE; 3. UTE Lila; 
4. Hercules SE

A verseny III. fordulóját március 20-án Debrecenben 
folytatják tovább.

2021. február 12-én a szupermini fiú és lány csapata, 
Besenyszögön megyei bajnokságon vendégszere-pelt szép 
eredménnyel. A fiúk cso-portjukban 2. helyen, a lányok cso-
portjukban 3. helyen végeztek. Ragyogó arccal, nyakukban 
csillogó éremmel tértek haza. Nagy dicséret illeti őket, hiszen a 
tanórai foglalkozások után több mérkőzést kellett játszaniuk és 
még haza is kellett utazniuk. Életkori sajátosságuknál fogva 
eléggé megterhelő egy ilyen nap, de a szép eredmények 
kárpótoltak mindent. 

2021. február 28-án szuperminis röplabdásaink egy újabb 
rangos, országos fordulón vehettek részt, melynek helyszíne a 
Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem volt. Délelőtt 9 csapat, 
délután 10 csapat játszhatott egyszerre 3 pályán. A torna lényege 
a gondtalan, örömteli játék, a röplabdázás gyakorlása, a jó 
hangulat és a csapatok megismerése volt. A gyerekek örömmel 
vették át az okleveleket és az érmeket.

A legkisebb röplabdásaink sem lustálkodtak, hiszen Judit 
néni jóvoltából részesei lehettek a nagyfiúk edzésének, ahol a 
labdásgyakorlatok közben felszabadultan érezték magukat. 
Tudniillik hamarosan következik majd az Országos Manó 
Bajnokság is, melyen képviseltetik majd magukat a lányokkal 
együtt.

Azt gondolom, hogy annál nincs boldogabb érzés, amikor 
edzőként, tanárként vagy szülőként, nagyszülőként részesei 
lehetünk a gyerekek sikereinek. A zártkapus mérkőzések 
mellett a számukra is hiányzó szurkoló tábor ellenére is 
kitartóan dolgoznak, az idegenben lévő mérkőzéseken bátran 
küzdenek és időnként az elszenvedett kudarcok mellett is 
képesek lelkesítő pacsival támogatni egymást. Edzőként ezek, 
azok, a pillanatok, amelyekből újra és újra erőt meríthetünk. 

Írásom befejezéséül edzőtársaim nevében is szeretnék 
köszönetet mondani a szülők, nagyszülők és intézményünk 
dolgozóinak támogató együttműködésükért.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Csománé Fehér Andrea
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