Kajak Hírek
A Zoltek SE. Kajak kenu szakosztálya kiemelkedı eredménnyel zárta a 2009-es versenyidényt. Szakosztályunk minden korosztályban eredményes volt, az országos pontversenyben. A serdülık 17. helyezést
értek el 18 ponttal, a kölyök korosztály 15. helyezést ért el 25 ponttal, a gyermek korosztály pedig a 25.
helyezést érte el 24 ponttal. Szakosztályunk 89 ponttal az összesített pontversenyben a 41. helyezést érte
el a versengı 73 egyesület között. Ez az eredmény nagy elırelépés a tavalyihoz képest, köszönhetı ez a
gyermekek és edzık áldozatos munkájának.
Az elmúlt idıszak sem szőkölködött kajak-kenu versenyben.
Szakosztályunk versenyzıi gyönyörő környezetben, a tiszafüredi holt Tiszán versenyeztek augusztus
21.-én. A kajak versenyek után újra nagy élvezettel próbálhatták ki gyerekek és felnıttek a sárkányhajózást is.
Augusztus 29.-én már a hozzánk sokkal közelebb fekvı Dunakanyarban versenyeztek gyermekeink, a
szinte hazai víznek számító gödi Duna parton vettünk részt a nagy hagyományokkal rendelkezı Göd
Kupán. A kajakosok szilikon völgyének számító térség összes szakosztálya képviseltette magát a versenyen, még az olimpiai bajnok Kammerer Zoltán is indult egy versenyszámban. A Zoltek SE versenyzıi
kemény küzdelemben a középmezınybe tudták magukat beverekedni, de külön ki kell emelni Kovács
Patrikot aki 2. helyezést tudott elérni.
Szeptember elsı hétvégéjén, kétnapos versenyen vettünk részt Oroszlányban a Vért kupán. A verseny a
szokásoktól eltérı lebonyolításban, igazi maraton versenyrendszerben került megrendezésre. A futamban nem csak kajakozni, hanem egy kör megtétele után a hajóval együtt a parton futva kellett megtenni
egy rövidebb távot. A kissebeknek egy kört a nagyobbaknak pedig korosztálytól függıen akár öt kört is
kellett teljesíteni.
Eredmények:
2. helyezést ért el Kiss Blanka és Abronics Gergı, 4. helyezés: Jámbor Zoltán, 5. helyezés: Kovács Ivett,
Kovács Krisztián, 6. helyezés: Fekete Bálint, 7. helyezés: Vincze Balázs, Péntek Viktória, Hajdu Barbara, 9. helyezés: Buczó Dóra, Fekete Máté, Bodoni Csenge, Bodai Adrian, Oláh Eszter, 10. helyezés:
Bodoni Bence, 11. helyezés: Kovács Hanna, Komáromi Péter, Bognár Domonkos, Kiss Máté, 12. helyezés: Jámbor Tamás, Kolozsi Kata, 13. helyezés: Vincze Márk, Gurgulits Bence, Kozma Boglárka,
Komáromi Márton, 14. helyezés: Wierl Alexandra, Valkai Fruzsina, 15. helyezés: Hekler Dávid, Szőcs
Rita.
Szeptember 20.-án újra Szolnokra ment a csapatunk ahol a Nagy Zoltán emlékversenyen vettünk részt.
Eredmények:
1. helyezést ért el: MK-1 500m Kiss Blanka, 2. helyezést ért el: K-2 500m Gurgulits Bence, Kovács
Patrik, K-1 200m Kiss Blanka, K-2 200m Gurgulits Bence, Kovács Patrik, 4. helyezést ért el: K-2 500m
Oláh Eszter, Kovács Ivett, 6. helyezést ért el: MK-1 2000m Kozma Boglárka, K-1 200m Gurgulits Bence.
Szeptember 26.-án csapatunk kétfelé szakadt ugyanis egyszerre két versenymeghívásnak kellett eleget
tennünk. A tapasztaltabb versenyzıkel Tatán vettünk részt az Öreg Tavon rendezett Fülöp András
„Csuló” Emlékversenyen
Eredmények:
1. helyezést ért el: Kiss Blanka, 3. helyezést ért el: Gurgulits Bence, 4. helyezést ért el: Fekete Bálint, 5.
helyezést ért el: Hajdu Barbara, 6. helyezést ért el: Bene Kata és Bodoni Csenge, Kozma Boglárka.
Csapatunk másik része Abronics Ödön vezetésével Mosonmagyaróvárra látogatott a Jégmadár kajakkenu szakosztályhoz ahol egy vidám játékos sok érmet hozó versenyen vettek részt a jövı versenyzıi.
Szeptember 27.-én csapatunk szó szerint át evezett egy újabb verseny helyszínére. Ugyanis a Lábatlani
Városi Napok keretében a Lábatlani Sirályok SE. itt a szomszéd Duna parton rendezett kajak-kenu versenyt. Szakosztályunk 41 versenyzıje vett részt a megmérettetésen és szép számú érmet és helyezést is
sikerült szerezniük. Gyermekeink éremgyőjteménye három arany, négy ezüst és 16 db bronzéremmel
gazdagodott.
Októbertıl szakosztályunk sportolói megkezdik a téli alapozást, tornateremben, uszodában,
konditeremben. Kemény munkával készülünk a következı versenyidényre, hogy ismét sok jó eredményben és örömben legyen része minden sportoló gyermekünknek.
Gurgulits Mihály szakosztályvezetı

