SPORT

Gödi kajak-kenu hírek
Eb-bronzérmes a gödi fiúkkal felálló felnőtt négyes

A portugáliai Montemor-o-Velhóban megrendezett síkvízi kajak-kenu Európa-bajnokság férfi kajak négyes, 1000 méteres
versenyszámában bronzérmet szerzett a Kammerer Zoltán, Tóth
Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel összeállítású magyar egység. A győri színekben készülő Kammerer Zoltán és a Vasas fiatalja, Kulifai Tamás egyaránt a GSE kajakosa volt utánpótlás
korában, a Göd Kupán is megforduló Pauman Dániel váci illetőségű. Dani és Dávid, „Tomával” együtt a piros-kékek versenyzője,
Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványa.

A gödi kajakosok, illetve a GSE Sinkó László által vezetett iskolai kenu-oktatóprogramjában részt vevő gödi iskolás csapatok
– amellett, hogy mindkét nap becsülettel helytálltak – megan�nyi éremmel zártak. A versenyen a MAFC részéről Luczó Bence
az igazoltak kategóriájában K1-ben, a IV. korcsoportban lett első,
a GSE színeiben a Velky Donát, Báthory Dániel páros MK2-ben,
az I. korcsoportban szerzett győzelmet, míg Mocsáry Gergő és
Korompai László MK2-ben az I. korcsoportosok között zárt a 3.
helyen.
A gödi fiatalok a szabadidős kategóriákban, kajak egyesben és
kettesben, továbbá az iskolák közötti 8-as kenufutamokban további 15 érmes helyezést szereztek.

Eszkimó–Indián Játékok Velencén

A Velencei-tavon, rekkenő hőségben rendezték az idei Eszkimó–Indián Játékokat, amelyen a MAFC kiscsoportjának néhány
versenyzője Pélyi Dávid vezetésével vett részt. A kislabdadobásból, húzódzkodásból, futásból és evezésből álló versenyen Vass
Bendegúz MK1-ben az I. korcsoportban és Kollár Gábor MK1-ben
a III. korcsoportban bronzéremmel zárt.

Szülői nap a GSE szervezésében

Májusban két alkalommal szervezett ingyenes szülői napot a Gödi
SE Kajak-kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány.
Az eseménynek a kajak-kenu sport népszerűsítése, illetve a vízi
közlekedés alapjainak, szabályainak megismertetése volt a célja.

Búcsúzunk Czapkó Miklóstól
A londoni kajaknégyes éremkollekciója szépen gyűlik: az olimpián
ezüsttel, az Eb-n bronzzal zártak
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MAFC-érmek a válogatóversenyeken

Szegeden rendezték a felnőtt, U23-as és ifjúsági kajak-kenusok
világ- és Európa-bajnoki válogató- és rangsoroló versenyeit, melyekről Makrai Csaba MAFC-os tanítványai több érmet is szállítottak. Sólyom Dóra K1 ifi 1000 méteren első, Hagymási Réka és Tóth
Dzsenifer K2 felnőtt 200 méteren második, Hagymási Réka és
Horváth Alexandra (U23) K2 500 és 1000 méteren első helyezést
ért el. Hagymási Anita (U23) K1 200 méteren ezüst-, 500 és 1000
méteren – csakúgy, mint testvére, Réka 200 méteren – bronzérmet szerzett. Mindketten bekerültek az U23-as Eb-keretbe.

Ifi bronz a maraton Eb-ről

A MAFC – korábban GSE – színeiben versenyző Oláh Gergely és
Freisták Péter a győri maraton ob-n elért 4. helyével jegyet váltott
a Vila Verde-i kajak-kenu maraton Európa-bajnokságra. A gödi fiatalok a portugál kontinensviadal K2-es ifjúsági mezőnyében, 21
kilométeren versenyezve bronzérmet szereztek.

Hatvanesztendős korában elhunyt a GSE Kajak-kenu Szakosztályának egyik meghatározó személyisége, Czapkó Miklós.
A ’90-es évek közepén, a sportház építésének – melynek maga
is aktív résztvevője volt – idején tagja volt a GSE elnökségének,
majd másodmagával alapító tagja lett a Dunai Vizisport Alapítványnak. Az öt éve alakult Senior Klubnak szintén egyik alapítója. Tanácsaival, közreműködésével segítette a szakosztály munkáját, a Göd Kupák lebonyolítását, ahol házigazda és moderátori
szerepet is betöltött.
Czapkó Miklós a budapesti Wesselényi Szakközépiskolában
tanított elektrotechnikát, egy ideig az iskola igazgatóhelyettese is volt. Szerette a Dunát, az evezést, a versenyeket. A Göd
Kupákon aratott sikerei mellett senior csapatával a Dunakilitin
rendezett 42 kilométeres maraton versenyen is eredményesen
szerepelt.
Összeállította: Vasvári Ferenc

Nagy Árpád és Nagy Fanni sikere a Rába-maratonon

„Rábalapátolás” – elnevezéssel rendeztek kajak-kenu versenyt
a Rábán. A „vadvízi” viadal vegyes páros futamában a GSE szakosztályvezetője, Nagy Árpád leányával, Fannival közösen vett
részt, s kategóriájukban győzelmet szereztek. A 24 kilométeres
versenyt idén harmadik alkalommal rendezték meg.

Gödi éremeső az országos diákolimpián

A Velence-tavi Sukorón rendezték az országos kajak-kenu diákolimpiát, a Szabó Ferenc Emlékversenyt, melyen az igazoltak
és a szabadidős versenyzők számára is hirdettek futamokat.
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A diákolimpián ezúttal négy csapathajót töltöttek meg a gödi
kötődésű gyerekek

