Beszámoló a kerületi kosárlabda bajnokságról
A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062 azonosító számú pályázat keretében a Budapesti
VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium a több mint két évtizedes hagyományt folytatva az idei
2016/2017-es tanévben is megrendezte a kerületi kosárlabda bajnokságot.
Ebben a tanévben bővült a versenyek száma, így a kerületünk munkaközösség-vezetői úgy
döntöttek, hogy az eddig kialakult kétfordulós hagyományt nem tudjuk folytatni, és idén csak
egyfordulós lesz a verseny.
Ilyenkor a kerület három középiskolája méri össze tudását. Tanítványaink mindig komolyan veszik
ezt a találkozót, és nagyon nagy létszámmal szeretnének részt venni ezen az eseményen. A fiúk és
lányok egyaránt lelkesen készültek, így adódott az, hogy gimnáziumunk mindkét csapata 12-14 fős
lett. Nehéz volt a döntés, hogy kik képviseljék iskolánkat. A dobogós hely ugyan biztosítva volt,
hiszen csupán három középiskola van a kerületben, a díjazást azonban csak 10 fős csapatra
terveztük. Diákjaink annak ellenére, hogy tudták, az elért eredmény után nem fog mindenki
nyakában érem lógni, alig várták, hogy eljöjjön a pillanat, amikor a pályára léphetnek. Emiatt senki
nem volt hajlandó jelentkezését visszamondani. Ez bennünket, testnevelőket nagy örömmel töltött
el. A verseny napján lelkesedésük olyannyira fokozódott, hogy a fiúk és lányok csapata egyaránt
első helyen végzett. Külön örömöt jelentett mindannyiunk számára, hogy nagy riválisunkat,
a testnevelés tagozatos Kölcsey Gimnáziumot magunk mögé szorítottuk a dobogón.
A verseny időpontja:

Fiúk: 2016. október 5.
Lányok: 2016. október 13.

A kerületi kosárlabda bajnokságban indulásra jogosult középiskolák:
-

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola

-

Kölcsey Ferenc Gimnázium

-

Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium

Intézményünk résztvevőinek névsora
A fiú csapat tagjai:

A lány csapat tagjai:

Tamáskovits Medárd 12.B

Dani Boglárka

10.C

Dudás Krisztián

12.E

Osaboro Esosa

12.C

Vízvári Kristóf

11.A

Barkó Panni

9.A

Flamisch Ágoston

11.A

Szőke Réka

12.A

Karsa Boldizsár

11.E

Domokos Mirtill

12.A

Csuka Bence

11.B

Görög Eszter

12.A

Szekrényesi Dávid

11.B

Bócz Patrícia

11.D

Mervel Bence Márk 10.C

Berki Fanni

11.D

Alkafagi Huszán

10.C

Benkő Dorottya

11.D

Halász Béni

9.F

Kertész Luca

9.Ny/A

Zólyomi Zalán

9.F

Rojas Manuella

10.D

Katona Benjámin

9.F

Kovács Laura

10.E

Munteán Lili

10.D

Faragó Lili

9.D

A tanítványok számára fontos a már hagyományosan évről-évre megrendezett jó hangulatú
megmérettetés, szívesen vesznek részt rajta. A nehéz körülmények ellenére is úgy gondoljuk, hogy
hagyományunkat folytatni fogjuk.

