Eszterházy Károly Föiskola Gyakorlóiskola

Nemzetközi elitben az egri fiú röpisek!

Nemzetközi versenyen vett részt az egri Eszterházy Gyakorlóiskola
Szent-Györgyi DSE fiú röplabdásainak mini csapata. Az elmúlt hosszú
hétvégén Bécsben megrendezett, 1997-es születésû játékosok tornáján olasz, lengyel,
magyar csapatok vettek részt két házigazda együttes mellett. Az elsõ két helyen
említett nemzetek felnõtt válogatottjai a világ élvonalába tartoznak,
sógoraink pedig jelentõs anyagiakat megmozgatva igyekeznek felzárkózni a
klubcsapatok nemzetközi elitjéhez, így utánpótláscsapataik minõségi játékára is
számítani lehetett.

Nos, a várakozások beigazolódtak,
hisz az öt fiú csapat mérkõzései rendkívüli izgalmakat hoztak. A két nyert
játszmáig tartó találkozók nagy része döntõ szettben dõlt el. Az idei évadban a
hazai mezõnyben veretlenül menetelõ gyakorlóiskolások a körmérkõzéses elsõ
fordulóban az AON hotvolleys Wien második csapatát kivéve mind a három további
ellenfelük ellen játszma hátrányból fordítottak. A csoportelsõség mellett a
középdöntõk párosítását meghatározó utolsó, lengyelek elleni mérkõzés harmadik
játszmája legkisebb különbségû15:13-as egri gyõzelemmel zárult. Némi
meglepetésre a nézõk számára tetszetõs játékot produkáló olasz fiúk a csoport
utolsó helyén zártak.

A középdöntõben a nyitófordulóban
szoros mérkõzésen legyõzött kettes számú osztrák négyes várt ránk, de a remekül játékba lendülõ csapatunk
magabiztosan hozott elsõ játszmát követõen 6 pontos hátrányból fordítva
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elsõként került a fináléba. A másik ágon a taktikusan játszó lengyel gárda az
elsõ felvonás után elõnybe került a jelentõs ütõerõvel felálló elsõ bécsi
csapat ellenében, de sógoraink óriási csatában, a végén szintén legkisebb
különbséggel fordítani tudtak.

Egy rövid hétfõ délelõtti városnézést
követõen a legfontosabb feladat ezután követezett az EKF-esek számára, akik
bizakodóak lehettek, bár nehéz mérkõzésre volt kilátás. A folytatás aztán
kevésbé jól sikerült. A bécsi fiúk mindent egy lapra feltéve nagyon bátran és
egyben nagyon jól nyitottak, döntõ pillanatokban értékes blokkokat mutattak be.
Az elsõ játszma gyorsan elment, a másodikban sokáig fej-fej mellett haladtak a
csapatok, de a játszma vége ismét jobban sikerült a házigazdáknak, akik így
tornagyõzelemnek örülhettek. Maradt a második helyezés, ami persze nagyon
dicséretes teljesítmény a mérkõzések színvonalának tükrében.

Ráadásul a torna végén derült ki
számunkra, hogy a felnõtt szinten már nemzetközi mércével is mérhetõ AON
hotvolleys Wien utánpótlása mellett valójában az olasz Trentino és a lengyel elsõ
osztályú felnõtt bajnokság 4. helyén záró Podstawowa minisei ellen
játszhattunk. Utóbbiaktól megtudtuk, hogy a lengyel mini fiú röplabda bajnokság
200-220 csapat részvételével valósul meg, ami számunkra szinte elképzelhetetlen
népszerûséget jelez.

Végeredmény:

hotVolleys/1
(AUT)
Egri
- Eszterházy Gyakorlóiskola Szent-Györgyi DSE (HUN)
Publiczna
Szko³a Podstawowa (POL)
Argentario
Calisio Volley (ITA)
hotVolleys/2 (AUT)

Az egri csapat tagjai: Kókai Csanád, Nagy Bendegúz, Pál Dominik, Ráki Dániel, Ráki Patrik,
Somogyi László

Vincze Tamás /edzõ/: A Diákolimia és Mini Kupa döntõi elõtt rendkívül értékes, igazán
színvonalas nemzetközi tornán vehettünk részt. Abban is emlékezetes marad
számunkra, hogy még nem találkoztunk ennyire pártatlan és a játék minõségétõl
ilyen mértékben elmaradó játékvezetéssel. De ezzel együtt is összességében
pozitívak az emlékeink.
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