
KISVÁROSI KISLÁNYOK NAGY SIKERE A NAGYVÁROSBAN 

ORSZÁGOS RÖPLABDA MINI KUPA 

 

Az elmúlt 3 év edzésmunkájára és közel 40 felkészülési versenyére tett pontot a május 6-7-én megrendezett 

U11-es korosztályos országos bajnokság. 45 csapat utazott az ország minden részéről Budapestre, a 

Folyondár utcai röplabdacsarnokba, hogy eldöntsék az idei év szupermini bajnoki címét. Iskolánk csapata 5 

fővel, nagy reménnyel indult neki korosztálya utolsó megmérettetésének. A két napos rendezvényen az első 

napon a csoportmérkőzéseket és a legjobb 4-be jutás versenyeit bonyolították le. A lányok a 

csoportmérkőzéseken belül a Tatabánya és az UTE csapatát megelőzve csoportelsőként végeztek, majd 

következett a keresztjáték, ahol a Szeged RSE fiú csapatát is magabiztosan megverték. A következő 

mérkőzéseken már egyre erősödtek az ellenfelek, így a 8-ba jutásért az MTK csapatával kellett összevetnünk 

tudásunkat. Az 1. szettet megnyertük, de tudtuk, hogy még nem szabad előre örülnünk. Következő szettben 

kiegyenlített az MTK csapata, így jöhetett a döntő szett, amit magabiztos játékkal meg is nyertek a lányok. 

A nap zárásaként nagy tétű mérkőzés állt előttünk, a Kaposvár csapatával kerültünk össze, ami a győztesnek 

a 4-be jutást jelentette. Most az ellenfél nyerte az 1. szettet, így már csak egy lehetőségünk volt, hogy 

életben tartsuk reményeinket. És sikerült! A döntő szettben tudatos, pontos játékkal magunk mögé 

utasítottuk a kaposvári lányokat. Bejutottunk a legjobb 4 közé! Nagy volt az öröm! 

Másnap reggel a Delta (Érd) csapatával játszottunk, a tét a döntőbe jutás volt. Méltó ellenfelei voltunk a 

tavalyi bajnok egyesületnek. Ugyan szoros szettekben, de végül alulmaradtunk ezúttal. Hosszú, izgalmas, 4 

órás várakozás előzte meg a bronzmérkőzést. Az ellenfél a Központi Röplabda Akadémia volt. Még utoljára 

fel kellett pörögni a lányoknak és megmutatni, hogy az elmúlt 3 év tapasztalatai nem csak a kezükben, 

lábukban, hanem az eszükben és a szívükben is ott van. Gyönyörű játékkal, reményt sem hagyva az 

ellenfélnek fölényes 2-0-ás győzelemmel felértek a csúcsra.  

Végeredmény: 1. Delta (Érd), 2. Gödöllő, 3. Perczel Mór DSE Bonyhád  

Köszönöm a szülők támogatását és köszönöm a BOGOS-TRANS KFT.  támogatását, mely lehetővé tette, 

hogy minél több felkészülési versenyre eljuthattunk! 

A csapat tagjai:  

Grádwohl Hanna, Kláb Petra, Ferencz Tamara, Halász Gerda és a csapat különdíjasa, egyben 

csapatkapitánya: Lovász Kinga. További 2 csapattag: Kis Nikolett, Pókai Lilla. 

 

SZÉP VOLT LÁNYOK, SZÉP VOLT! 

 

Gulyás Péter 

edző 


