Regulysok a megye legjobbjai
Kimagasló testnevelési eredményt ért el a zirci általános iskola
A „Megye Legjobb Iskolája” címet nyerte el a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola a Köztársaság Kupa 2013. egyéni atlétikai versenyen.
A Veszprémi Egyetemi Stadion adott otthont a Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és
Testnevelési Általános Iskola szervezésében lezajlott versenynek, melyet a házigazda város
polgármestere nyitott meg. A zirci iskola negyedik alkalommal vett részt a rangos
vetekedésen, s mindannyiszor sikerült dobogós helyen végezniük. A legkiemelkedőbb
teljesítményt azonban most nyújtották, nagyobb városok tanintézményeit megelőzve
emelhették magasba az első helyezettnek járó trófeát. – A Köztársaság Kupát felső tagozatos
tanulók számára írják ki, évfolyamonként két-két dobó-, ugró- és futószámban, valamint
váltóban – ismerteti a verseny alapvető tulajdonságait Tribel András testnevelő tanár, a diákok
egyik felkészítője. – Versenyszámonként az első nyolc helyezett tanuló szerez pontot az
iskolájának, váltóban az első hat iskolát pontozzák – teszi hozzá. Igen magas létszámmal, 37
tanulóval képviseltette magát iskolánk. A győzelmet nem kell megmagyarázni – szokták
mondani –, a zirci testnevelő mégis nagyon korrekt módon megemlíti, hogy ezúttal hiányzott
a mezőnyből az az ajkai iskola, amely többször is elhódította a kupát. Távollétük azonban
nem kisebbíti a győztesek érdemeit, hiszen egyébként magas résztvevőszámmal rendezték
meg az atlétikai versenyt. A legtöbb pontot kétezer méteres síkfutásban, váltóban és
magasugrásban szerezték a zirciek. Tribel András név szerint is kiemel néhány tanulót, akik
több számban is érintettek voltak és eredményesen szerepeltek: Hoffer Dávid, Piedl Erik,
Molnár Dominika tehetségére a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) edzői
is felfigyeltek. A legtöbb esetben azonban olyan diákokról van szó, akik már választottak
maguknak sportágat Zircen, judóban, fociban jeleskednek.
A felkészítést tekintve egyébként csapatmunkáról beszélhetünk, hiszen mindhárom
testnevelő tanárnak – Tribel András, Bárány Judit, Burján István – voltak tanítványai a
bajnokcsapatban. Az iskola nagyon megbecsüli kiválóan teljesítő diákjait, ezt példázza, hogy
elkészült a 2011–2012-es tanév legjobb sportolóinak tablója, és hamarosan a legutóbbi tanév
dicsőségtábláját is szemlélhetik majd a tornaterembe érkezők.

Az ötödik osztályosok 4x100-as váltóját a zirci iskola csapata nyerte Burján István felkészítésével. Balról
jobbra: Kálovits Gergő, Somogyi Gergő, Szelthoffer Dániel és Horváth Roland

A "Megye Legjobb Iskolája" címet kiérdemlő csapat Tribel András vezetésével - a testnevelő negyedik
alkalommal készítette fel a diákokat a Köztársaság Kupára. Most érték el a legjobb eredményt
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