2011. május

Birkózóink eredményei Kyokushin Karate Gyál

A SANBON egyesület sportolói őszinte együttérzésüket fejezik
ki a Japánban történt tragikus események miatt. Reménykedjünk, hogy a japán nép hazaszeretete, szorgalma és óriási munkabírása átsegíti országukat ezeken a borzalmas, drámai napokon.

Április 02. Pesterzsébet, Diák és serdülő rangsorverseny
Diák
Sándor Richárd I. hely, A verseny különdíját is Ricsi nyerte (tuskirály).
Serdülő
Csivincsik Roland (58 kg) II. hely, Nagy Dávid (63 kg) II. hely.
Április 03. Gyál, Mezőhúsgép kupa – saját rendezésű junior
válogató
Lányok
Nagy Brigitta I. hely, Sándor Klaudia I. hely, Tarpai Zsanett I. hely.
Fiúk
Molnár Róbert I. hely, Fabinyi Péter III. hely, Mohácsi Martin II.
hely, Tóth Rafi I. hely.
Április 16. Szigetszentmiklós, Kadet szabadfogású rangsorverseny
Sándor Klaudia II. hely, Csivincsik Roland V. hely, Ujházi Péter III.
hely, Sándor Róbert V. hely.
Április 16. Pesterzsébet, Felnőtt kötöttfogású magyar bajnokság
Molnár Róbert III. hely.
Április 16. Csepel, Nyuszi kupa – szabadfogású birkózóverseny (gyermek, diák korosztály)
Vetési Ádám I. hely, Nagy Roland I. hely, Határ Dani III. hely, Teszák Estilla III. hely, Borszéki Tibor III. hely, Lévai Nikolett V. hely,
Bodzai Roland V. hely.
Az egyesület továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő gyermekek, fiatalok jelentkezését. Kezdőknek kedden és csütörtökön 14.30
órától, haladóknak pedig hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken
15-től 17 óráig tartanak edzéseket.
A csarnokban az edzésidő alatt infraszauna és szolárium is működik, melyet elsősorban a szülőknek hoztunk létre, de rajtuk kívül
is bárki használhatja ezeket, a használati díjjal pedig
a csarnok fenntartásához járulnak hozzá. Az érdeklődők Nagy
Imre ügyintézőnél tájékozódhatnak a részletekről a 06-70/3419128-as telefonszámon, vagy személyesen a birkózócsarnokban
(Gyál, Kisfaludy utca 36.).

A tavalyi decemberi téli edzőtábor jó hangulatban telt el a két ünnep között, ahol a napi háromszori edzés után a sportolók övvizsgát is tehettek. Csatári Bálint 5. kyura sikeresen levizsgázott.
Januárban a kemény edzéseket követően indultunk Érdre, a Kyokushin Karate Utánpótlás Versenyre. Csapatunkból a versenyen 10
fő vett részt, az alábbi eredmények születtek:
Első helyezést értek el: Berta Cintia, ifj. Máj Miklós, Bíró Tamás.
Második helyezettek: György Gábor, Gőz Nóra.
Bronzérmesek: Váradi-Palotai Márton, Kiss Laura.
Pontszerző helyen végzett: Kiss Gergely és Jordán Erik.
Március 12-én Balassagyarmaton vettünk részt a Kyokushin Karate Kata Magyar Bajnokságon. Magas színvonalon mutattuk be a
nehéz formagyakorlatokat, ezeket japánul KATA-nak hívják, ami
képzeletbeli ellenféllel való küzdelmet jelent. Kimagasló eredmények születtek itt, ami azt jelzi, hogy nagyon figyelmesek és tanulékonyak a gyerekek az edzéseken.
Aranyérmes: ifj. Máj Miklós, Gőz Nóra.
Ezüstérmes: Horváth Patrik, Váradi-Palotai Panna, Bíró Tamás.
Bronzérmes: Berta Cintia, Máj Miklós
Családi Csapat Versenyben harmadik helyezést értünk el, értékes hely, mert előttünk csak két feketeöves, mesterfokozatú csapat
végzett.
Másnap két versenyzővel vettünk részt a Szentesi Országos Kyokushin Karate Diákolimpia Döntőjén, ahol több mint 300 versenyző indult.
Ifj. Máj Miklós a 28-as tábláról indulva beküzdötte magát a legjobb négy közé. Óriási sikerként értékelhető, hogy a nagyon nehéz
mezőnyben bronzérmet szerzett.
Berta Cintia, aki harciasan küzdve, fél ponttal kapott ki ellenfelétől, pontszerző helyen, az első nyolc között végzett.
Eredményeink a Magyar Budo Magazinban megjelennek, olvashatóak.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket edzéseinken!

Helyszín: Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi Ferenc utcai tornaterme. Edzések időpontja: hétfő, kedd, csütörtök, 17:30-19:00.
Edzéseket vezeti: Ambrus György (tel.: 06-70-554-0738).

Szemétszedés
A Gyál és térsége Birkózó Sportegyesület birkózói, kicsik és nagyok
közösen 48 fővel vettek részt április 22-én a Föld napján rendezett
szemétgyűjtési akcióban. A szép idő és a jó hangulat jellemezte ezt
a napot, örömmel segítettünk városunk szépítésében.



