Diáksport, testnevelés

Diáksport, testnevelés
Sporttevékenységünk nagy múltú. 1954 hozta meg a gyökeres változást, miután birtokba vettük az iskola épületét. 1975-ig elsősorban a kosárlabda dominált. Ennek kapcsán a II. korcsoportban, 1972-ben országos
bajnokságot nyertünk. Akkori legeredményesebb játékosunk Jánni Csaba
volt, aki állandó tagja lett a magyar ifjúsági válogatottnak, 1970-ben elnyerte
Komárom megye legjobb ifjúsági labdajátékosa címet. A labdajátékok közül
még a labdarúgásban voltak eredményeink, ahol több alkalommal túljutottunk a megyei bajnokság megnyerésén.
Atlétikában több alkalommal elsők lettünk a megyei csapatversenyen. 1972-ben Ács István középiskolai csúcs-javítással nyert a 110 m-es
gátfutáson országos bajnokságot, 1979-ben az országos döntőn Balogh
László 100 m-en 8. helyen végzett. 1980-ban 100 m-es síkfutásban országos bajnok lett, 200 m-en a 2. helyen végzett.
Ugyanebben az évben Hajnal Károly 110 m-es gátfutásban a 9. helyen végzett.
1982-ben Nagy Csaba jutott el súlylökésben az országos döntőbe.
Takács Sándor hármasugrásban, az országos döntőben a 11. helyen végzett.
1976-79 között Major Judit három alkalommal eljutott tornában az
országos döntőre. 1978-ban Kiss Mária is a döntő résztvevője volt. A fiú
csapat legjobb eredménye 1985-ben az országos döntőn 3. helyezés. Szereztünk ezen kívül egy 5., egy 8. és egy 10. helyezést is. Egyéni versenyen
Radóczi Tibor 1985-ben összetettben 1., Major László pedig 2. helyezést ért
el. l987-ben Selmeci Tamásnak jutott osztályrészül a 6. helyezés.
Radóczy Tibor „Jó tanuló, jó sportoló” országos kitüntetést kapott
1985-ben.
Diákjaink közül több válogatott versenyező is kikerült. Így Mucha
József és Nagy Antal labdarúgók, valamint Kismóni János és Micskei László
birkózók, Bartus János, Béres Deák Csaba lövészet, Lőrinczy Katalin kixboksz karate. 1994-ben Mester Zsoltot meghívták a kosárlabda ifjúsági válogatott keretbe.
1990-ben újjá szerveződött a nagy múltú kosárlabda szakosztály.
Még ebben az évben a lelkes fiatalokból álló csapat megnyerte a Dobó Katalin Gimnázium által kiírt Dobó Kupát.
1991-ben először került megrendezésre az iskola Diáksportköre által
kiírt Hell Kupa nemzetközi középiskolás kosárlabda torna. Ezt a tornát még
hét követte. Ebből iskolánk hat alkalommal itthon tartotta a kupát.
1993-ban a megyei Diákolimpián a „nagycsapat” 2. helyen végzett,
ezzel jogot nyert az országos elődöntőn való indulásra, ahol 3. lett.
1994-ben ritka bravúrt hajtott végre az iskola szakosztálya, mindkét
korosztályban megnyerte a megyei Diákolimpiát. Ismét indulhattunk, de
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most már mind a két csapattal az országos elődöntőn, és az elmúlt évhez
hasonlóan a „nagycsapat” 3. helyen, míg a „kiscsapat” a 2. helyen végzett. A
bajnokságot nyert csapatok névsora: A „nagycsapat”: Mester Szabolcs,
Nemcsényi József, Villányi László, Erős Péter, Horváth Gyula, Berecz János, Holicska Ferenc, Giczi József. „Kiscsapat”: Mester Zsolt, Sendula Péter, Millei Dénes, Rebi László, Pásztor László, Süveges Gábor, Bauer Tamás, Erős Zoltán, Bakody Ottó, Madarász Péter, Trexler Péter, Kövecses
Zoltán.
A női kosárlabda csapat 1999-ben megelőzve valamennyi esztergomi középiskolás női csapatot, megnyerte a Szent Erzsébet Egészségügyi
Szakközépiskola által kiírt Erzsébet Kupát.
Nemcsak a hagyományos sportágakban jeleskednek tanítványaink,
erre kiváló példa a küzdősportokban versenyző tanulóink. Kupi Zoltán 1999ben cselgáncsban a Világkupán harmadik helyezést ért el. Az Európai Reménységek Versenyén 5. helyen végzett. Magyar Bajnokságon többször lett
2., 3. Diákolimpián Kupi Zoltán első helyen végzett. 1999-ben Kupi Zoltán elnyerte a Komárom-Esztergom Megyei „Jó tanuló, jó sportoló” címet.
Sándor Gyula, Busch Dietmar, Szigetvölgyi Tamás cselgáncsban több értékes országos helyezést ért el. Varga Gábor kötöttfogású birkózásban Magyar Bajnokságon 2. helyen végzett. Farkas Gergely kurayfatt kempo versenyen Olaszországban 2. és 3. helyezést, Gödöllőn a Közép-Európai Kupán
két 1. és egy 2. helyezést ért el.
Sportéletünk szerves része a balaton-szepezdi edzőtábor, ahol
diáksportolóink felkészülnek a diákolimpia versenyeire.
Minden évben megszervezésre kerül a Tátrai sítábor.
A komáromi Ipari Középiskolával minden évben atlétika, labdarúgás, női-férfi kosárlabda sportágakban mérik össze tudásukat a két iskola
diáksportolói.
Sportban elért eredményeink mellett mindig legfontosabb feladatnak
tartottuk a színvonalas tanítást. Feladatunknak tartottuk, hogy a testnevelés
órán tanulóinkat megismertessük valamennyi iskolánkban űzhető sportág
mozgásanyagával és szabályaival. Felkeltsük bennük az érdeklődést és az
igényt az egészséges életmód és a sport iránt.
Bodrogai Gyula és Magassy Lajos
testnevelő tanárok
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