Úszóverseny, kéttusa
ÚSZÓVERSENY, KÉTTUSA
Ebben a tanévben is megrendezésre került 2019. 04. 06.-án
Kecskeméten a KIDS úszóverseny, immáron 26. alkalommal úszás
és kéttusa versenyszámokban. Iskolák tanulói közül 9-en álltak
rajtkőre illetve a rajthoz.
A legeredményesebb Farkas Jázmin 5.a osztályos tanuló volt,
aki a II k.cs. 50 m mell verseny-számban országos I. helyezést
ért el.

A többiek is jól teljes is jól teljesítettek, sokat javítva
eddigi eredményeiken. A következő eredmények születtek:

ÚSZÁS
I. k.cs. 50 m mell (lány)
– Besenyei Blanka (3. b) – 8. hely
II. k.cs. 50 m hát (lány)
– Kriston Júlia (4. b) – 10. hely
50 m mell (lány)

– Farkas Jázmin (5. a) – 1. hely
– Kriston Júlia (4. b) – 9. hely
– Kuzsmiczky Nóra (4. b) – 12. hely
II.k.cs 50 m mell (fiú)
– Sipeki Gábor (3. b) – 13. hely
– Németh Bálint (4. a) – 14. hely
50 m hát (fiú)
– Németh Bálint (4. a) – 10. hely
III. k.cs. 50 m mell (fiú)
– Beller Benedek (5. a) – 9. hely
IV. k.cs mell (lány)
– Németh Eszter (8. a) – 11. hely
50 m gyors (lány)
– Német Eszter (8. a) – 13. hely

KÉTTUSA
II. korcsoport (lány) Farkas Jázmin (5.a) – 8. hely
II. korcsoport (fiú) Sipeki Gábor (3.b) – 10. hely
III. korcsoport (lány) Gál Boglárka (6.a) – 11. hely
Gratulálunk a gyerekek teljesítményéhez, helytállásához és
további jó sportolást kívánunk nekik!
Paczáné Horváth Erika szaktanár

KIDS Kupa
2017. április 8-án került megrendezésre a 24. KIDS Kupa
Kecskeméten úszás és kéttusa versenyszámban.
Iskolánk 18 tanulója állt rajtkőre és a rajtvonalhoz.
Kiemelkedő eredményeket értek el a következő diákok.
Sipeki László (5.a, II. kcs.) kéttusa 1. helyezés
Fügedi Janka (5.a, III. kcs.) kéttusa 3. helyezés
Fügedi Janka (5.a, III. kcs.) 50m mellúszás 3. helyezés
Gál Benjámin (7.a, III. kcs.) 50m mellúszás 3. helyezés
A többi versenyző is jól szerepelt, egyéni csúcsot javítottak.

