A Honvédelmi Sportszövetség Lövész Kupa Légfegyveres Lövészverseny
Regionális Elődöntőjének eseményei
írta: Tánczos Zoltán

A Honvédelmi Sportszövetség 2022. február 20-án rendezte meg a Lövész Kupa Légfegyveres
Lövészverseny Regionális Elődöntőjét, melynek helyszíneként Százhalombatta szolgált.
A férfi egyéni (középiskolás) kategóriában 67 fő mérettetett meg.

Iskolánk ebben a

kategóriában 4 diákkal képviseltette magát. Eredményeink:
- Szabó Roland 16. helyezés
- Rafael Zoltán 32. helyezés
- Sipos Bálint 46. helyezés
- Lipusz Roland Norbert 49. helyezés
Az országos döntőbe az első 15 helyezettet hívják be.
A női egyéni (középiskolás) kategóriában 57 fő állt a rajthoz, iskolánk 5 tanulóval képviseltette
magát. Ebben a kategóriában az alábbi helyezéseket értük el:
- Kékesi Alexandra 14.
- Csutorka Gréta 19.
- Kozi Edina Eleonóra 24.
- Szin Alexandra Tímea 29.
- Stary Nikolett 33.
Nagy örömmel tölt el, hogy Kékesi Alexandra kvalifikált az országos döntőbe. Teljesítményét
az is fokozza, hogy már a kezdés pillanatában különösen nehéz helyzetbe került, mivel a
fegyvere az éles lövészet megkezdését követően elromlott. Kénytelen volt kölcsön fegyverrel
folytatni a húszas sorozatlövését. Ezúton is gratulálok!
A hölgy oktatóink is remekeltek, hiszen a női egyéni (felnőtt) kategóriában továbbjutó 10 főből
Bohacsek Hajnalka az első, Szarvas Edina a második, míg Stefanik Anita a negyedik helyezést
érte el. Velük szintén találkozunk az Országos Döntőben. Szenzációs teljesítmény!
Mindhármuknak hatalmas gratuláció jár!
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A férfi oktatóinknak nehezebb helyzetbe kerültek, a verseny sokkal szorosabb volt. Az egyéni
(felnőtt) kategóriában induló Furda Attila a tizenkettedik, Csutorka Zoltán a tizenharmadik, míg
Kiss Endre a tizennegyedik helyezést érte el. A gratuláció nekik is jár.
A felnőttek csapatversenyében a Bohacsek Hajnalka, Furda Attila, Csutorka Zoltán alkotta
triónk bronzérmes lett. Az őket megelőző csapatok olyan intézményekből kerültek ki, ahol
hivatalos kadét-képzés folyik. Az ő teljesítményüket ezért még inkább rendkívülinek érzem.
Az országos döntő helyszíne: Budapest, BOK Sportcsarnok
Ideje: 2022.03.11.
A Bulletproof Team által elért eredmények bebizonyították számomra, hogy megérte a
befektetett időt. A megfelelő akarat, gyakorlás és a közösséghez tartozás érzése pedig
mindenkiből kihozza a maximumot. Joggal vagyok büszke rájuk, hiszen a teljesen új
körülmények ellenére is a csapattagok kiemelkedően teljesítettek, s a tapasztalatok a jövőben
még több kiváló eredményt hoznak majd.
Bízom abban, hogy az országos döntőben is eredményesen fogunk szerepelni.
Hajrá Bulletproof Team!
Nagykáta, 2022. február 22.
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