Extra testnevelési teljesítmény
országos bajnoki cím

és

Egy fiatalember, aki még sokra viheti
2013. január 26. Az egyik sportcsatorna szombat esti műsorában Ungvári Miklós
olimpiai ezüstérmes magyar dzsúdós nyilatkozik. A riporthoz vágóképeket játszanak.
Feltűnik egy ismerős fiatalember. Szili Martinnak hívják, a Vincze Judo Club Zirc
sportolója. Talán nem túlzás azt mondani, egyik legígéretesebb tehetsége…
A felvételek a magyar ifjúsági válogatott keretedzésén készültek. A tavaly még
serdülőkorú dzsúdós együtt készül a sportág hazai élmezőnyével, nála idősebbekkel. Az
egyik legnagyobb élményt az jelenti számára, hogy közvetlen edzőpartnere Joó Abigél,
kétszeres Európa-bajnok magyar cselgáncsozó.
Szili Martin a Reguly Antal Általános Iskola végzős tanulója. Nem akármilyen
eredményekről számol be Tribel András testnevelő tanár vele kapcsolatban. Több
iskolarekordot tart a fiatalember. Az atlétikai számok közül a magasugrás az ő specialitása.
Ötödik-hatodik osztályban 1 méter 50 centivel, jelenlegi korcsoportjában 1,55-el a
mindenkori legeredményesebb az iskola történetében. A hét számból álló fizikai tesztet 120
pont felett teljesítette. Ez több mint kiváló, ez extra teljesítmény – mondja a testnevelő, aki
sorolja tanítványa egyéb eredményeit, többek között a csapatban elért bajnoki címeket a
megyei atlétikai versenyeken. A 2012-es Köztársaság Kupán szintén a legmagasabbat ugorta
a hetedik-nyolcadikosok között – erről az iskola honlapján értesülhetünk.
Szili Martin az elmúlt évben Piedl Márkkal megosztva kapta meg a Zirc Város Sportjáért
elismerést serdülő-gyermek kategóriában. Annyira kiváló eredményeket produkáltak
mindketten, hogy nem lehetett dönteni kettejük között. Közben folyamatosan zsebelte be az
újabb címeket, melyek közül a legkiemelkedőbb a serdülő országos bajnokság megnyerése,
de a Budapest Kupán is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára.
A fiatalember hálás családjának, edzőinek, edzőtársainak, hogy elérte ezt a sikert. Az
édesapa, Szili István kezdetben szülőként látogatta a zirci dzsúdó klub edzéseit, de aztán
egyszer mások biztatására tatamira lépett, és azóta kitartóan cselgáncsozik, versenyszinten is.
A helyszínen élhette meg fia országos bajnoki címét, és büszkeséggel töltötte el, hogy a
szakma részéről többen is megveregették a vállát, amikor Martin a legjobbnak bizonyult a
serdülők között.
A fiatal sportoló számára nem lesz könnyű az elkövetkezendő időszak, hiszen elsőéves
ifista lett, és iskolaváltás előtt is áll. No, de ha a klub másik országos bajnokát, Vincze
Botondot vesszük alapul, aki elsőéves juniorként került dobogóközelbe a felnőttek között?

A sikerekért keményen meg kell dolgozni. Szili Martin a dzsúdó edzések mellett magánszorgalomból
rendszeresen fut. Itt éppen az I. Zirci Duatlon versenyzőjeként láthatjuk (Fotó: Hertner András)
Jobbról: az országos bajnoki címért járó aranyérem (Fotó: szerző)
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