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A 2008/2009. évi Aerobik Diák
olimpia nyugatmagyarországi, 
„B” kategóriás versenyének I. 
fordulóját 2009. február 14én 
11 órai kezdettel rendezték 
az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola sportcsarno
kában. 

A versenyt immáron nyolca
dik éve rendezik meg, mióta 
az aerobik sportágat felvették 
az általános és középiskolák 
diákolimpiai versenysorozatá
ba. Rendezője a Magyar Torna 
Szövetség Aerobik Szakága 
(MAESZ). Érdet a nyugat
magyarországi elődöntő I. 
fordulójának helyszínéül a 
szövetség a Fronde Kft. pályá
zata alapján választotta ki. Az 
aerobik sportág egyre elterjed
tebb hazánkban. Mint szakág, 
a Magyar Torna Szövetséghez 
(MATSZ) tartozik. Országos 
szinten háromszor annyi ver
senyzőt tart nyilván, mint az 
olimpiai sportág torna. Egyre 
növekvő népszerűségét egyebek 
mellett annak köszönheti, hogy 
a szükséges létesítmények nem 
igényelnek nagyobb felszerelt
séget.

Az Aerobik Diákolimpia nyu

gatmagyarországi „B” kategó
ria I. fordulójának helyszíne 
az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola sportcsarnoka 
volt. A városban első alkalom
mal rendeztek ilyen versenyt. 
A diákolimpia régiónként két 
selejtezőből és egy országos 
döntőből áll. A nyugati és keleti 
térség „B” kategóriájának I. for
dulója ugyanabban az időben 
zajlott. A nyugatmagyarorszá
gi „A” kategória I. és „B” kate
gória II. fordulójára 2009. már
cius 8án, Komlón kerül majd 
sor. A fordulók összesített ered
ményei alapján – versenyszá
monként, korcsoportonként – a 
legjobb 55 egység jut tovább 
a döntőbe, hogy megküzdhes
sen a „Diákolimpia Bajnoka” 
címért. A versenyzők korcso
portként és egységenként kate
gorizálhatók. A versenyszámok 
hossza, valamint a kötelező 
elemek száma korcsoportfüg
gő. Az érdi elődöntőn 7től 17 
éves korig szerepeltek diákok, 
egyéni, páros, trió és csoportos 
kategóriában. 

A selejtezőre NyugatMagyar
ország több városából (Budapest, 
Budaörs, Székesfehérvár, Pécs, 
Komló, Piliscsaba, Pilisvörösvár, 
Hosszúhetény) érkeztek a ver
senyzők, így – Érddel együtt 
– kilenc város sportolói mér
kőzhettek meg. Körülbelül 
100 diák mérte össze erejét. A 
keletmagyarországi elődöntőn 
a nevezettek száma 120 fő volt 
– érdekes, hogy a keleti térség
ből többen neveztek, mint a 
nyugati régióból, pedig a fővá
ros NyugatMagyarországhoz 
tartozik.

A zsűri a sportág kiválóságai
ból állt. Tagja volt például Sipos 
Mónika és Lehoczky Adrienne, 
akik Dóka Gabriellával, az érdi 

verseny szervezőjével együtt 
2000ben világbajnoki 6. helye
zést értek el. A díjakat Lehoczky 
Adrienne és Fekete Nóra nem
zetközi bírók adták át.

A nyugatmagyarországi 
selejtezőn két érdi versenyző 
vett részt. Kontra Dorottya és 
Lechner Petra, a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola színei
ben indultak. A tízéves lányok 
még csak egy éve tanulnak 
versenyszerűen aerobikozni, 
de olyannyira tehetségesnek 
bizonyultak, hogy edzőjük, 
Dóka Gabriella úgy döntött, 
benevezi őket az elődöntőbe. 
Először szerepeltek páros kate
góriában – Kontra Dorottya 
egyéniben is –, és minden 
esélyük megvan a fordulók 
eredményeinek összesítése 
után döntőbe jutásra, amelyre 
2009. április 25én, Szolnokon 
kerül sor.

A verseny nyertesei:
UP3 trió: Klotildligeti Ward 
Mária Ált. Isk.,Gimn. és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  Piliscsaba  
UP3 csoport: Klotildligeti 
Ward Mária Ált. Isk.,Gimn. 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Piliscsaba 

UP2 leány, egyéni: Reszegi 
Renáta, III. Ker. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat Ált. 
Isk., Budapest
UP2 páros: PTE I. számú 
Gyakorló és Ált. Isk., Pécs
UP2 trió: Szilvási Ált. Isk., 
Komló
UP2 csoport: Szilvási Ált. Isk. 
Komló
CH UP2: Újbudai Grosics Gyula 
Sport Ált. Isk., Budapest

UP1 leány, egyéni: Kevély Lili, 
Ilyés Gyula Gimn., Budaörs 
Kevély Lili
UP1 férfi, egyéni: Szűr 
Szabó Sándor, Lauder Jagne 
Zsidóközösségi Óvoda és Ált. 
Isk., Budakeszi
UP1 páros: Megyervárosi Iskola 
Árpád Fejedelem Gimn. és Ált. 
Isk., Pécs
UP1 trió: Illyés Gyula Gimn., 
Budaörs
UP1 csoport: Illyés Gyula 
Gimn., Budaörs

 Kovács Renáta

A Nagyatád elleni őszi mér
kőzésen tapasztalhattuk, hogy 
sok rutinos játékos alkotja 
szombati ellenfelünk csapatát. 
Az érdi mérkőzésen akkor nagy 
küzdelem árán egy döntetlenre 
futotta az érdi lányok erejéből. 
A mostani találkozóra azzal a 
tudattal készültek egész héten 
a lányok, hogy bár idegenbeli 
a szereplés, az őszi pontveszte
séget csak győzelemmel tudják 
orvosolni. A két csapat között 
két hely és három pont volt a 
mérkőzés előtt a táblázaton az 
érdi alakulat javára.

A mérkőzés elején felvált
va estek a gólok. Többnyire a 
hazai csapat vezetett, és a mi 
lányaink zárkóztak fel állandó
an. Kemény jelenetek zajlot
tak a pályán, egyik csapat sem 
kímélte magát. Egy vitatott eset
nél még kettős emberhátrányba 
is került az érdi gárda, de a 
Nagyatád ezen a napon még így 
sem volt képes átlépni rajtuk, 
és egyegy lőtt góllal jöttek ki a 
csapatok ebből a periódusból. 

A mérkőzés fordulópontja az 
első félidő 18. percében, 10
10es állásnál következett be. 
Lesérült ugyanis a hazaiak 
legjobbja, Mátyás Auguszta. 
Részleges vádliizomszakadást 
szenvedett egy ártatlan moz
dulat közben. (Ezúton is kívá
nunk neki mielőbbi felépülést!) 
S bizony észre lehetett venni, 
hogy Mátyás Auguszta nélkül a 
Nagyatád csak „félkarú óriás”. 
Ezt ki is használták lányaink, 
és már az első félidő végén 
tudatosították mindenkiben, 
hogy ezen a napon csakis ők 
vonulhatnak le győztesen erről 
a pályáról. A félidő hajrájá
ban hat gólt lőttek zsinórban, 
amire csak két hazai találat 
volt a válasz. Az első félidő 
végén Pilmayer Márta, Bánóczy 
Diána, Sidó Krisztina és Őri 
Cecília gondoskodott erről a 
sorozatról.

A második játékrészben 

tovább növelte előnyét az 
érdi csapat, és a félidő dere
kán Banczik Julianna góljával 
már hat gól is volt az előny. 
Láthatóan megtört az ellenfél. 
Őri Cecília gyönyörű, beállós 
posztról szerzett góljával és a 
végig jó teljesítmény nyújtó 
Németh Helga két találatával 
alakult ki a végeredmény 

Kedves László: A csapat 
nagyon felfűtötten kezdte az 
első félidőt. Váltakozva vezetett 
a két csapat. Mátyás Auguszta 
sérülése után a mérkőzés vég
eredménye nem volt kérdé
ses. Így a lányok könnyedén, 
felszabadultan gyakoroltak és 
hozták ezt a nagyon fontos 
győzelmet.  

Nagyatádi NKK–ÉTV-Érdi VSE 
2629 (1518)
Nagyatád, Városi 
Sportcsarnok, 300 néző
Játékvezetők: Bacs József, Bán 
Tamás

Versenybíró: Kerekes Antal
Az ÉTV-Érdi VSE csapata:
Megyes Ildikó, Bánóczy 
Diána 6, Banczik Julianna 3, 
Kőrösiné Sidó Krisztina 7 (1), 
Németh Helga 3, Őri Cecília 
3, Pilmayer Márta 5 (3)
Csere: Richter Bernadett 
(Kapus), Lázár Szilvia 2, 
Gálhidi Zsuzsanna, Schneck 
Dóra, Dudás Csilla, Török 
Petra, Kisgergely Csilla.
Hétméteresek: 8/5, illetve 
5/4
Kiállítások: 8, illetve 8 perc
Sárga lap: 3, illetve 3 db

Ifjúsági mérkőzés:
Nagyatádi NKK–ÉTV-Érdi VSE 
10-24 (7-12)
Gólszerzők: Csizmadia 
Zsuzsanna 6 (2) gól, Schneck 
Dóra 4 (1), Hantos Dorina 
3, Sastyin Enikő 3, Kaczúr 
Kitty 3, László Barbara 2, Gál 
Szilvia 1 (1), Pallay Klára 1, 
Tóth Lilla 1.

Február 9én játszották első mec
csüket a Delta gyerek korosztá
lyú lányai idegenben, az Újpest 
csapata ellen. Örömmel vehettük 
tudomásul, hogy a csapatra jel
lemző kezdeti idegeskedésnek 
nyomát sem lehetett felfedezni 
a játékosokban. Ellenkezőleg: 
magabiztosan, határozottan ját
szottak, aminek meg is lett az 
eredménye, hiszen az első két 
szettet fölényesen nyerték. A 
harmadik játszma mindig kriti
kus pont, pláne ha 2–0ra vezet 
a csapat, hiszen ilyenkor picit 
megnyugszanak a játékosok, és 
úgy gondolják, a meccs már a 
zsebükben van. Ez azonban min

dig veszélyes, ami meg is látszott 
a harmadik játékrész eredmé
nyén. A lányok azonban átérez
ték annak fontosságát, hogy egy 
szettet sem ajándékozhatnak az 
ellenfélnek, és ha kicsit nehezeb
ben is, de sikerült megnyerni a 
harmadik szettet, és ezzel 30ás 
győzelmet aratni az Újpest ellen.

A második mérkőzést szintén 
Újpesten, de az UTE csapatá
val játszotta a Delta: a csoport 
legerősebb csapatának számító 
együttes ellen nagy küzdelem
ben 31–es vereséget szenvedett. 
A lányok nagyon sokat fejlőd
tek, hiszen már magabiztosan 
tudnak szerválni, de sajnos az 

ütőerő még csak igen ritkán 
közelítette meg az UTEs lányo
két. Ennek ellenére rendre zavart 
tudtak okozni az ellenfél játé
kosainál, és a köztes játékban 
is egyre magabiztosabb és erő
teljesebb támadásokat mutattak 
be a lányok. Fontos feladat az 
elkövetkezendő időszakban a 
támadás megerősítése, figuratí
vabbá tétele – nyilatkozta Mátrai 
Beáta edző.

A Delta gyerekcsapatának 
következő meccse a Budaörsi BRD 
SE ellen lesz, a TFpályán. Várnak 
minden szülőt, barátot, ismerőst 
a budapesti, Győri úti csarnokba 
március 6án 17 órai kezdettel.

Aerobik diákolimpikonok Érden

Érden egy éve foglalkoznak aerobik-
oktatással, jelenleg 8 és 14 év közötti 
diákokkal. Az edzéseket az érdi Vital 
Wellness fitnesz és wellness klubban 
tartják, heti két alkalommal másfél-két 
órában. A jelentkezőket folyamatosan 
várják, ugyanis szeretnének minél 
több korosztályban és kategóriában 
versenyezni, az országos tornákon 
minél nagyobb létszámban részt venni. 
Érdeklődni lehet a klub elérhetőségén 
a 06-23/520-072-es telefonszámon, 
illetve a www.vitalwellness.hu e-mail 
címen, vagy Dóka Gabriellánál, az 
a.g.doka@t-online.hu e-mail címen.

A két tehetséges érdi versenyzõ: Kontra Dorottya és Lechner Petra

Remek kezdés a második fordulóban

Nagyatádi NKK–ÉTV-Érdi VSE 26-29 (15-18)

Fontos gyõzelem idegenben

Bánóczy Diána hat góljára most is nagy szükség volt
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