
Beszámoló az MSOSZ integrált görkorcsolya versenyén való szereplésről 

 

A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség Integrált, Regionális Görkorcsolya Versenyének hagyományosan 

Jászberény adott otthont a tavaszi megmérettetés alkalmából.  A gombai Fáy András Református 

Általános Iskola és AMI 17 gyermekkel, köztük két „idegenlégiós” Jónás Kitti és Lehota Julcsi, akik 

óvodásként, az ifjú sportolók kategóriában indultak.  

A Szövetség Görkorcsolya szakága integráltan sérült és ép sportolók részére szervezi versenyeit. Ezen 

versenyek lebonyolítása a szokványostól (selejtező, elődöntő, döntő) eltérő módon zajlik. 

A délelőtti futamokat követően, kisebb, önálló egységekre bontják, és ezekbe az un. divíziókba sorolják a 

versenyzőket teljesítményük alapján. A négy leggyorsabb kerül az 1. divízióba, a második négy a 2. 

divizióba  és így tovább. Előfordul az is, hogy a 18 éves válogatott sportoló és a 11 éves tehetséges nebuló 

is – adott esetben – egymás ellen mérettetik meg a délutáni döntő folyamán. 

Így adódhatott az a helyzet is, hogy a divizionálás során Julcsi többször is a nagyokkal szállt csatába, míg 

1000 méteren Pete Marcell és 500-on Gundel Gábor mérte össze tudását Péter Dávid SO válogatott 

olimpikonnal, addig Kolompár Viktória és Kőrösi-Fehér Dorottya, Majer Barbara SO válogatott 

olimpikonnal rajtolt el 300 méteren. Kovács Szilvia a 100-es futamban Marosi Viktória SO válogatott 

olimpikonnak lehetett ellenfele.  

Ez alkalommal is szép egyéni eredményeket értek el tanulóink: 16 első, 10 második, 11 harmadik, és 6 

negyedik helyezéssel tértünk haza. 

Részvételünkkel negyedik éve támogatjuk sérült sporttársaink világversenyekre való felkészülését, és 

segítenek ők is minket a Diákolimpián való sikeres szereplésben. Köszönjük a lehetőséget. 

  



Beszámoló a 2013. évi Gyorsasági Görkorcsolya Diákolimpiai Döntőjéről 

 

A gombai Fáy András Református Általános Iskola és AMI 13 tanulóval vett részt a tanév legnagyobb 

sportági megmérettetésén, Szombathelyen. Míg sok gyerek majálison, családi programokon vett részt 

május 1-én, addig 13 gombai fiatal úgy döntött dacolva a hajnal fél ötös indulással, a hosszú út 

fáradalmaival (több mint 10 órás út), a tűző nappal, a nomád körülményekkel, és azzal, amit előre nem is 

sejthettek gyerekek és kísérőik (de erről majd később) versenyre indultak.   

Sajnos nem sok időnk maradt megismerkedni a szombathelyi bevásárlóközpont parkolójában kialakított 

pályával.  Talán ez is közrejátszhatott az eredmények alakulásában. Hiszen dobogós helyezések és főleg 

az időeredmények tekintetében, ennél jobbra számítottunk. A verseny az elért eredményeken kívül 

alkalmat adott arra, hogy tapasztalatokban meggazdagodva térjünk haza. A további munkánk során 

megtanulják gyermekeink nagyobb ívben kikerülni a véletlenszerűen gyomorszájba hátracsapó kezeket, 

rossz helyre érkező lábakat. Megtanulják a rajtolásnál kiugrókkal együttes elrajtolást, hátha nem indítják 

újra az adott futamot. A harminc centiméter keskeny területen való rajtolás tudományát is magukévá 

teszik. S bár eddig nem volt lehetősége az ifjú sportolóknak, mostantól megengedett az ellenfelek lökése, 

lökdösése stb. ahol nem látja a pályabíró.  

Soha nem tanítottam ilyet a gyerekeknek. Mindig becsületes sportolásra versenyzésre bíztattam és fogom 

bíztatni a jövőben is a foglalkozásaimra látogatókat. Számomra különösen fontos szempont a fair play 

szellemében való sportolás. E nélkül valószínűleg nem hívná meg iskolánk görkorcsolya csapatát 

Miklósné Malek Erzsébet szakágvezető a Speciális Olimpiai Szövetség versenyeire, és e nélkül nem 

nézhetnének jó érzéssel tükörbe iskolánk csapatának tagjai, kísérői, és jómagam sem. Nem maradt más 

lehetőségünk, mint ami eddig is volt: Istenben bízva, hozzá fordulni kérésünkkel: - legyen újra tiszta és 

igazságos a verseny és hibátlan az eredményjegyzék, és ahogy verseny előtt közösen kérjük, vigyázzon 

mindannyiunk testi épségére.  Ámen.  

 

Kőrösi-Fehér Ildikó 

felkészítő, szülő 

 

  



Eredmények /és ami mögötte van/: 

 

KŐRÖSI-FEHÉR DOROTTYA 8.o rövid távon: 1.  hosszú távon: 1.   összesítésben: 1. HELY  
/ egy kisfiú a szünetben véletlenül kirúgta a lábát, hogy ne essen rá a saját karjára esett, a hosszútávon és a 2. helyen célba ért váltóban 

sérülten versenyzett, alkar zúzódással megúszta/ 

 

GUNDEL GÁBOR 4.b   rövid távon: 3.  hosszú távon: 2.   összesítésben: 2. HELY 
/ rövidtávon, célba érés előtt a második helyen haladó versenyző előzését kezdte  Gabi, meg mire az gyomorszájon vágta hátra lendülő 

karjával; hosszútávon Gábor revánsot vett, sikerült kikerülni a kezeket de a lábakat nem sikerült, ugyan abban a kanyarban ahol Szilvi esett, 

cipőjét nekitolták a szegélykőnek így is 2. lett, bokája belilult/ 

 

MÁRKUS REGINA 6.o   rövid távon: 3.  hosszú távon: 3.   összesítésben: 3. HELY  
 

KOVÁCS SZILVIA 5.b   rövid távon: 2.  hosszú távon: 6.   összesítésben: 5. HELY 
/ hosszútáv utolsó körében a 2. helyen haladva, tisztázatlan okokból, talán egy gáncsoló lábban elesett, bár az aszfalt nagy  területen leégette 

lábán a bőrt, ő felkelt és hatodik helyre visszaküzdve magát ért célba, -4 éve nem esik el egyetlen versenyen sem- váltóban oroszlánrészt 

vállalt sérülten is/ 

 

KOLOMPÁR VIKTÓRIA 7.b  rövid távon: 3.  hosszú távon: 7.   összesítésben: 6. HELY 
/ hosszútávon bevárta Szilvit, annyira aggódott érte, ő sem értette, hogy kerülhetett társa a földre, egy fair play díjat megérdemelne/ 

 

MARSAI KATALIN 6.o   rövid távon: 12.  hosszú távon: 14.  összesítésben: 13. HELY 
 

SZABÓ DORINA KITTI  4.a  rövid távon: 13.  hosszú távon: 14.  összesítésben: 14. HELY 
/ az a bizonyos kanyar Dorinának sem kedvezett, előtte estek aztán beszorították, nem hagyva kikerülési lehetőséget, így ő is esett a 

hosszútáv futamban/ 

 

ANGYAL VERONIKA 5.a   rövid távon: 17.  hosszú távon: 13.  összesítésben: 15. HELY 
/mindjárt a rövidtáv rajtjánál jól hasba vágták, a hosszútáv futamára már kapott rendesen levegőt/ 

 

NAGY JÓZSEF 2.b   rövid távon: 22.  hosszú távon: 18.  összesítésben: 18. HELY 
/ rövidtávon olyan miniatűr helyről indították, hogy a mellette állók súrolták a testét/  

 

KŐRÖSI-FEHÉR NÁNDOR 2.a  rövid távon: 22.  hosszú távon: 20.  összesítésben: 20. HELY 
/ féltve a testi épségét rajtnál előre engedett mindenkit, csak utána indult el, hogy visszaelőzze akit csak lehet/ 

 

BUNFORD ZSOMBOR 2.a  rövid távon: 28.  hosszú távon: 19.  összesítésben: 25. HELY 
/ Zsombor eredményei mutatják meg leginkább, hogy milyen zűrös lehetett a rövidebb távon elrajtolni; talán ép az ő rajtjánál történt, hogy a 

bemozduló gyereket nem fújta vissza a bíró, ahogy ezt egyébként a szabályok rögzítik, csak a mi kisfiúnk maradt a rajtvonalnál szabályosan, 

a többi ráindult, az utolsó előttihez viszonyítva is 2 méter hátránnyal indult el/ 

 

KISS KORNÉL 1.b   rövid távon: 26.  hosszú távon: 26.  összesítésben: 29. HELY 

/rövidtávon nyolc gyerek indult Kornéllal, ő az 1-es pályáról, a kettes pályán induló kisfiú a szegélyhez szorítva őt, nem tudott időben 

rajtolni, hosszútávon előzés közben esett/ 

 

JÓNÁS LÁSZLÓ 2.a   rövid távon: 31.  hosszú távon: 25.  összesítésben: 30. HELY 

/ hosszútáv futam során elesett/ 

 

Az időeredmények alapján az alábbi váltókkal képviseltük Pest megyét és egyben iskolánkat: 

 

 

I-II korcsoport fiúváltónk:  5. HELY   
 

A váltó tagjai: BUNFORD ZSOMBOR, KŐRÖSI-FEHÉR NÁNDOR, NAGY JÓZSEF 
 

 

III.-IV korcsoport lányváltónk:  2. HELY  
 

A váltó tagjai: KOLOMPÁR VIKTÓRIA, KOVÁCS SZILVIA, KŐRÖSI-FEHÉR DOROTTYA 
 

 

CSAPATVERSENYBEN A 8. HELYEN VÉGEZTÜNK (13 CSAPAT KÖZÜL)! A felkészülés adottságaira tekintettel ez igen 

szép eredmény. 


