
Bronzérem az országos diákolimpián 

 

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola lány kézilabdás és fiú labdarúgó csapata bejutott a 

Diákolimpia kisiskolák (200 fő alatti iskolák) kategóriájában rendezett országos döntőjébe. A 

versenyen, országos szinten több mint 700 iskola indult labdarúgás – kézilabda – atlétika 

spotágakban. Az országos döntőn 201 iskola versenyzett a múlt Pécsen. A fiúk a 18. helyen 

végeztek. Azt tudni kell, hogy országosan 257 iskola indult, így a 18. hely már egészen 

másképp mutat. Eleve versenyhátránnyal indultak a fiúk: rövid volt a kispad, ráadásul nálunk 

3 ötödikes is játszott, míg a többi csapatatban leginkább 7-8.-os gyerekek – és hát nem kell 

ecsetelni, mekkora különbség van egy 11 éves és egy 13-14 éves fiú között. A 

csoportbeosztás sem volt a legkedvezőbb, csoportunkba került Alsópáhok, akik 6 ZTE-es 

labdarúgóval (egy korosztályos válogatottal) álltak fel, és pl. a döntőt is 7:1-re nyerték meg. 

De játszottunk olyan csapattal is ahol a gyereke többsége a DVTK-ban futballozik. Ennek 

ellenére egy eset (2:8-Alsópáhokkal) kivételével végig pariban voltak az ellenfelekkel. És hát 

az is hátrány volt, hogy a felkészítő Kovács Botond iskolai táboroztatás miatt nem tudott a 

fiúkkal tartani. A két döntetlen talán az ő irányításával győzelem lehetet volna és akkor, még 

szebb eredményről beszélünk. 

A lányok 13 csapatos mezőnyben (összesen 98 csapat indult az országban) a bronzot érő 3. 

helyen végeztek. Ez önmagában is igen szép eredmény, ráadásul csak centiken (kihagyott 

heteseken) múlott, hogy a végén nem az 1-2. helyért játszhattak. A csapat erejét mutatja, hogy 

a bronzmérkőzés utolsó 2 percét 3-as emberhátrányban játszottuk és megőriztünk egy gól 

előnyt a végére. Itt is a legfiatalabb és legkisebb csapat voltunk. A csapatról többen 

elismerően nyilatkoztak, technikás – gyors – hajtós CSAPATKÉNT jellemezték a lányokat. 

Mindkét csapatra nagyon büszke vagyok, és mindenkinek, játékosnak, felkészítőknek 

gratulálok az elért eredményért. 
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