Továbbjutottunk
a Honvédelmi Sportszövetség Lövész Kupa Légfegyveres Lövészverseny
Regionális Elődöntőjébe
írta: Tánczos Zoltán

A Honvédelmi Sportszövetség 2022. február 4-én hirdette ki az általa meghirdetett Lövész
Kupa Légfegyveres Lövészverseny házi versenyeinek eredményei alapján a regionális
elődöntőbe jutott versenyzők névsorát, illetve ezzel párhuzamosan közzétette a versenyek idejét
és helyszíneit. Tájékoztatásuk szerint a 10 fős, állandó csapattag alkotta „Bulletproof Team”
versenyzőit, valamint hat oktatót is magába foglaló, kibővített lövészcsapatunkból 9 tanuló és
6 oktató kvalifikálta magát a regionális elődöntőbe.
Továbbjutók:
Női egyéni (középiskolás):
- Szin Alexandra Tímea 12/1
- Kékesi Alexandra 11/1
- Csutorka Gréta 11/1
- Kozi Edina Eleonóra 12/1
- Stary Nikolett 9/1
Férfi egyéni (középiskolás):
- Szabó Roland 9/1
- Sipos Bálint 11/5
- Rafael Zoltán 10/3
- Lipusz Roland Norbert 10/3
Női egyéni (felnőtt):
- Bohacsek Hajnalka
- Stefanik Anita
- Szarvas Edina
Férfi egyéni (felnőtt):
- Csutorka Zoltán
- Furda Attila
- Kiss Endre
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A csapatunk részéről ez rendkívüli teljesítmény, főleg annak tudatában, hogy a házi versenyen
az ország 55 iskolájának és 11 civil szervezetének 2732 versenyzője vett részt. Továbbá azért
is kiemelkedő, mert a Lövészverseny Középső Regionális Elődöntőjébe jutottak jegyzéke
alapján 26 iskola 163 versenyzője jutott tovább. Ebből mi 15 fővel képviseljük iskolánkat.
Sikerünket tovább növeli, hogy a házi verseny jegyzőkönyveinek összesítése alapján az
országosan is legjobb eredményt elérő három versenyző között Szin Alexandra Tímea 12/1
osztályos versenyzőnk, aki 192 köregységgel holtversenyben első helyezést ért el.
A Regionális Elődöntő helyszíne: Százhalombatta, Városi Szabadidő Központ
Ideje: 2022.02.20.
A sok befektetett munka meghozta a gyümölcsét. Ezt jól mutatják a csapattagok elért,
kiemelkedő eredményei. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen csapatunk második éve áll fenn,
iskolánkban nincsen kadét képzés, és ez az első országos megmérettetésünk. Ennek ellenére
versenyzőink kimagasló teljesítményt nyújtottak.
Bízom abban, hogy a regionális elődöntőben hasonlóan kiemelkedő teljesítményt nyújtunk, és
azáltal továbbjuthatunk az országos döntőbe is.
Hajrá Bulletproof Team!
Nagykáta, 2022. február 05.
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