
 
 

 

 

Aporos tornászaink eredményei a 2017/2018.tanévben   

 
 

 

Iskolánk több tanulója-akik a Győri Atlétikai Club női tornaszakosztályának igazolt versenyzői-az 

egyesületi versenyeken nagyszerű eredményt értek el.  

 

Az egyesületi csapatversenyek alapján év végén kialakul egy összesített eredmény, így lehet 

elnyerni az országos  bajnoki címet. Múlt év végén serdülő II. osztály csapatversenyében a 

Győri AC aranyérmes lett. Aporos lányaink is csapattagok voltak: Czelter Vivien, Wagner 

Kata, Varga Boglárka. 

 

Zsebibaba utánpótlás országos bajnokságán 2017. év végén, a tavaszi eredményt tartva 

szintén megnyerte Győr a IV. kcs.-ban (szabad kcs ben Vivi, Kata, Éda, Bogi és Róth 

Krisztina 3 másik iskola tanulójával kiegészülve- kötött kcs-ben pedig Kinga csapata lett 

aranyérmes, egyéniben Vivi 2., Éda 6. )  

 

Az őszi szünet egy rangos eseményt is tartogatott az egyesület számára, mert idén először vehettek 

részt a kiválogatott lányok egy franciaországi edzőtáboron illetve nemzetközi meghívásos 

versenyen. Az utazó csapatba 6 lány került, melyből négyen iskolánk tanulói közül kerültek ki: 

Czelter Vivien, Wagner Kata, Dányi Éda, Benkő Dorka) A csapat 2. helyezést ér el, Dorka 

egyéniben aranyérmes, Vivi 6. lett. 

 

Az egyesület egyetlen kadett versenyzője Dorka, aki korosztálya tavalyi egyéni országos 

bajnokságán összetettben 3. ugrás döntőben pedig 2. helyezést ért el.  

 

2018. év elején serdülő korosztályban a lányok egy osztállyal feljebb léptek, a vezetőedző, 

Fajkusz Csaba  a legjobbak közé nevezte a lányokat-az I. osztályba. Itt egy nagyon nehéz 

követelményszint van, ahol a versenyeredmények és tudásuk alapján akár bekerülhetnek a 

válogatott keretbe.3 hónap alatt a csapatbajnoki fordulók kötelező anyagait tanulták, melyet kétszer 

kellett bemutatniuk és ekkor lett eredmény hírdetve. A tavaszi fordulók után a 6. helyen zárt az 

egyesület.( tagok: Vivi, Kata, Éda) 

Akik még nem tudták ezt a szintet megtanulni, azoknak volt lehetőség a serdülő II. osztályban 

versenyezni. Ebben a kategóriában Kinga szerepelt 5 másik lánnyal, akik csapat ezüstérmet 

hoztak el.  

 

A diákolimpián már csak az egyesületek közötti „A” kategórián indulunk, melyen III.IV. 

korcsoportban -nagyszerűen versenyezve- a lányok bajnoki aranyérmet nyertek.( Benkő Dorka, 

Wagner Kata, Czelter Vivien, Dányi Éda és Nagy Kinga).Itt Vivien egyéni összetettben 6. 

helyezett lett.  

 

 

Idén először az egyesület elindult a Matolay Elek nemzetközi versenyen Kiskunfélegyházán, 

ahol egy nem várt eredmény is született. Wagner Kata és Czelter Vivien bekerült az ugrás 

döntőjébe, ahol Vivi bronzérmes lett, Kata pedig pár századdal lemaradva a dobogóról 4. 

helyezést ért el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kiemelkedő tanulmányi eredményt és magas szintű tornász teljesítményt nyújtottak: 
 

 

Czelter Vivien: -2017. okt.  serdülő II. országos csapatbajnokság:  1. hely 

                       egyéni össz: 1. hely 

 

- 2017. nov. Franciaországi csb.    2. hely 

                     egyéni összetett: 6. hely 

 

- 2017. nov. Zsebibaba országos csb.   1. hely 

        egyéni össz: 2. hely(ugrás:3., 

Gerenda 2., talaj:3.hely) 

 

-2018.márc. serdülő I.o.csb.    6.hely 

 

- 2018. április. „A” kat.diákolimpia országos csb.  1.hely 

                egyéni össz:  6.hely  

 

   -2018. május Matolay Elek nemzetközi egyéni ugrás: 3.hely   

    

 

 

 

Wagner Kata: -2017. okt.  serdülő II. országos csapatbajnokság:  1. hely 

                       egyéni össz: 3. hely 

 

- 2017. nov. Franciaországi csb.    2. hely 

                   

- 2017. nov. Zsebibaba országos csb.   1. hely 

 

- 2018.márc. serdülő I.o.csb.    6.hely 

 

- 2018. április. „A” kat.diákolimpia országos csb.  1.hely 

                egyéni össz:  6.hely  

 

   -2018. május Matolay Elek nemzetközi egyéni ugrás: 4.hely   
 

 

 

Minden versenyzőnknek gratulálunk az elért eredményekért, az egyéni teljesítményekért 

és a kitartó munkáért! 
 

Győr, 2018.06.01. 

 

  Fajkusz Csaba              Czeglédi Edit 

 GYAC vezetőedző                      GYAC tornaedző 

 


