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Megyei Diákolimpia Döntõje 2018
Diákolimpia Úszás 2017/18 &ndash;as tanév Csongrád Megyei DöntõHódmezõvásárhely2018.02.12. Hétfõn
Hódmezõvásárhelyen rendezték az úszás diákolimpia megyei döntõjét, ahol szinte hemzsegtek a Szues gyerekek.
Nézzük, hogyan szerepeltek.
- I. korcsoport50 méteres gyors- és mellúszásban a városi fordulóból Pádár Flóra, Fazekas Zsófia és Bilicki Martin
jutottak tovább. A megyei döntõn a lányok mezõnyében mindkét számban Pádár Flóra ért elsõként célba, ezzel
továbbjutott az országos döntõbe, míg Fazekas Zsófia mindkét számban harmadik lett az elsõ korcsoportos lányok
versenyében. A fiúknál Bilicki Martin bronzérmet nyert 50 méteres mellúszásban, míg 50 gyorson hatodik lett. 50
méteres hátúszásban a lányoknál nagy versenyben Kószó Vivien 6 századdal kapott ki vásárhelyi ellenfelétõl és
lett második, míg a fiúknál Török Marcell negyedik helyezéstért el.
- II. korcsoportA városi fordulóból a fiúknál 50 méteres gyors- és hátúszásban továbbjutó Fábián Lázár
betegség miatt nem tudott rajthoz állni, így a szabályok szerint mindegyik versenyszámban a városi forduló harmadik
helyezettje indulhatott helyette. Így 50 méteres gyorsúszásban Bilicki Máté, míg 50 méteres hátúszásban Arnold
Hunor.50 méteres gyorsúszásban a lányoknál Paszternák Sára lett a bajnok, ezzel továbbjutott az országosra,
míg a fiúknál a beugró Bilicki Máté negyedik, Farkas András ötödik helyen végzett.50 méteres mellúszásban a
lányoknál Kocsis Csillag Virág ezüstérmes lett, míg Paszternák Sára hetedikként ért célba. A fiúknál Farkas
András negyedik lett.50 méteres hátúszásban a lányoknál Szabó Luca második, míg Tóth Viktória negyedik helyen
ért célba. A fiúknál Bilicki Máté ezüstérmet nyert, Arnold Hunor pedig ötödik helyezést ért el.Váltóban a Tisza-parti
Általános Iskola váltójával Gombos Donát negyedik, míg a Madách váltójával Arnold Hunor ötödik helyezett lett.
- III. korcsoport100 méteres gyorsúszásban Pádár Nikolett bajnoki címet szerzett és ezzel továbbjutott az
országosra, Mészáros Kíra ezüstérmet nyert. A fiúknál SzaszkóSzilárd szintén másodikként ért célba.100 méteres
lány mellúszásban Pádár Nikolett nyert és továbbjutott, Molnár Johanna hatodik helyezett lett. A fiúknál Szabó
Bence harmadik, míg Paksi Zsombor negyedik helyezést értek el.100 méteres hátúszásban a lányoknál
Mészáros Kírát szabálytalan forduló miatt a második helyrõl sajnos kizárták, a fiúk között Szaszkó Szilárd nyert, ezzel
továbbjutott az országos döntõbe. Ugyanebben a számban Szabó Bence bronzérmes lett.100 méteres
pillangóúszásban, nagy csatában Fazekas Réka második lett, míg afiúknál Kószó Martin aranyérmet, Paksi Zsombor
pedig bronzérmet nyert.Gyõzelmével Martin indulhat az országos döntõben.Váltóban Kószó Martinnak ésSzabó Bencének
szurkolhattunk, akik a Béke Utcai Általános Iskola váltójával harmadikok lettek.
- IV. korcsoport100 méteres gyorsúszásban Balla Rebeka elsõ, Tóth Tamara második helyezést értekel. A fiúknál
Kószó Ábel harmadikként ért célba. 100 méteres mellúszásban a lányoknál Bajusz Petra harmadik, Kószó Ábel a fiúk
mezõnyében negyedik lett.100 méteres hátúszásban a lányoknál Balla Rebeka elsõ, Tóth Tamara második lett. A
fiúknál Paksi Botond harmadik helyezett lett. 100 méteres pillangóúszásban Paksi Botond negyedikként ért célba.
Váltóban a lányoknál Balla Rebeka a Tisza-parti Iskola váltójával elsõ, míg Kószó Ábel a Béke Utcai Általános Iskola
váltójával harmadik helyezett lett. A gyõztesek ebben a korosztályban is továbbjutottak az országos döntõbe.
- V-VI. korcsoport100 méteres gyorsúszásban a lányok versenyében Fábián Fanni, a fiúknál Fábián
Milángyõzött. Ulrich Botond másodikként ért célba.100 méteres lány mellúszásban Bonecz Boglárka második
lett.100 méteres fiú hátúszásban Szabó Bálint második, míg Ulrich Botond harmadik helyezést értek el.100
méteres pillangóúszásban a lányoknál Fábián Fanni gyõzött, Bonecz Boglárka második lett. A fiúknál Fábián
Milán elsõ, Szabó Bálint negyedik lett.Váltóbana lányoknál Bonecz Boglárka és Fábián Fanni második, míg a
fiúknál Fábián Milánés Mocsári Bence a Ságvári váltójával harmadik, Ulrich Botond a Kõrösy iskola váltójával
negyedik lett. A gyõztesek ebben a korcsoportban is az országos döntõbe jutottak.Az országos döntõ idõpontja március 2325. 23-án pénteken az V-VI., 24-én szombaton a III-IV., míg 25-én az I-II. korcsoport döntõit rendezik meg!Minden
versenyzõnknek gratulálunk, a továbbjutóknak pedig sikeres felkészülést kívánunk!Gege, Attila, Peti,Zsolti, Tibi, Moli, CH
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