ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG
III-IV. és V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐK
Budapest - Puskás Ferenc Stadion, 2012. október 09. és 10.
A legendás budapesti Puskás Ferenc Stadionban került megrendezésre október 09-én és 10-én
az Atlétika Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság III-IV. és V-VI.
korcsoportos országos döntői.
A keddi megnyitón megjelent Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
sportért felelős államtitkára, Végh László kormánybiztos, Schmidt Gábor, a Nemzeti
Sportközpontok főigazgató-helyettese, Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke,
Daragó Lászlóné és Tóth Zoltán az MDSZ alelnökei, Rádics Balázs, az MDSZ ügyvezető
igazgatója és Szlatényi György, az MDSZ főtitkára.
Simicskó István, aki államtitkárként első munkanapján a diákolimpiai országos döntőn
megjelent versenyzőket, testnevelőket köszöntötte, ünnepi beszédében kiemelte, valamennyi
fiatalnak hasznára válik, ha részt vesznek a mindennapos testnevelésben, és minél
sokoldalúbb képzésben vesznek részt.
Vígh László kormánybiztos is köszöntötte az általános iskolásokat, elmondta, örömmel tölti
el, hogy a nagyhírű Puskás Ferenc Stadion fiatal sportolókat láthat vendégül.
Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke megköszönte azt a lehetőséget, hogy a
résztvevők a Puskás Ferenc Stadion pályáján versenyezhetnek, ami sok diáknak örökre
emlékezetes élmény maradhat, majd megnyitotta a tanév első atlétikai országos döntőjét.
A himnusz hangjaira a békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói, Bela Rita és
Petrovszki Attila, a tavalyi pontverseny győztesek húzták fel a magyar és a Magyar
Diáksport Szövetség zászlaját, majd a vendégek és a versenyzők a Baross Imre Artistaképző
Szakközépiskola és Szakiskola növendékeinek - Perecsényi Patrik, Sárközi Tamás,
Sárközi Péter; felkészítőjük Ócsai Gábor - műsorát tekintették meg.
Atlétika Diákolimpia III-IV. kcs. OD Végeredmény (excel)
A III-IV. korcsoportban a pontversenyben győztes iskola, egyben a "Kovács Csaba
Vándordíj" védője egy évig a kecskeméti Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola.

***

A szerdai rövid ünnepi megnyitón a himnusz hangjaira Szikszai Róbert, a nyíregyházi
Vasvári Pál Gimnázium tanulója húzta fel a magyar és a Magyar Diáksport Szövetség
zászlaját, majd Oroszi Zsuzsanna, a versenybizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, és
kívánt eredményes versenyzést a Puskás Stadionban.
Atlétika Diákolimpia V-VI. kcs. OD Végeredmény (excel)
Az V-VI. korcsoportban a leányok pontversenyében a szolnoki Széchenyi István
Gimnázium végzett az első helyen, és egy évig őrzi a "Dr. Irányossyné Vértessy Katalin
Vándordíj"-at.

A fiúk pontversenyében a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium diadalmaskodott és
ismételten őrzi egy évig a "Christián László Vándordíj"-at.

Képek az országos döntőkről

