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Három sportágban is otthonosan mozog, jelest érdemel mindenből

Birkózik is a tornászlány
Ritmikus Gimnasztika Bár 
három sportágban is ott-
honosan mozog Fülöp Kit-
ti Mariann – a Lovasaka-
démia rG SC ritmikus gim-
nasztika és a Crystal SC 
látványtánc-csapatának 
az oszlopos tagja, ráadá-
sul még birkózik is –, még-
is minden évben kitűnő bi-
zonyítványt visz haza a ka-
posvári Zrínyi Ilona Ma-
gyar–Angol Két tanítási 
Nyelvű tagiskola hetedik 
osztályos tanulója.

Fenyő Gábor
gabor.fenyo@mediaworks.hu

– A három sportág közül a rit-
mikus gimnasztika volt az első.

– Már annak idején az óvodá-
ban is kinézett Takács-Békési 
Zsanett, de akkor még nem na-
gyon akaródzott edzésekre jár-
ni – emlékezett vissza a kezde-
ti lépésekre a 13 esztendős ka-
posvári Fülöp Kitti Mariann. – 
Amikor aztán iskolás lettem, a 
szüleimmel lementünk az RG-
csarnokba az egyik edzésre, s 
ott ragadtam.
– Az rG mellett hogy jött kép-
be a látványtánc?

– Úgy, hogy ott is ugyanaz 
volt az edzőm, nevezetesen Ta-
kács-Békési Zsanett. Egy évvel 
később vágtam bele a látvány-
táncba. Nem volt különöseb-
ben nehéz dolgom, hiszen az 
alapjai az RG-re épülnek.
– Jó két éve aztán újabb sport-
ág jelent meg a palettán.

– Más lányokkal együtt el-
kezdtem birkózni. Ahogy mon-
dani szokás, a családban ma-
rad, hiszen a birkózóknál Ta-
kács László az edző. Csak rit-
kán utazok versenyre; a bir-
kózás inkább azért kell, hogy 
kondiban tartsam magam.
– Az eddigi legjobb eredmé-
nyek?

– Tavasszal Nagyatádon 
rendezték a ritmikus gim-
nasztika vidékbajnokságot, 
ahol négy aranyérmet gyűjtöt-
tem össze: az egyéni verseny-
ben labdával és karikával is 

nyertem, így az összetettben 
is első lettem, s aranyérmet 
szereztünk a csapatverseny-
ben is. Látványtáncban a Ma-
gyar Látványtánc Szövetség 
(MLTSZ) őszi budapesti orszá-
gos bajnokságán szereztem 
aranyérmet, s különdíjat is 
kaptam. Négy éve Szlovéniá-
ban, Léván én is ott voltam a 
látványtánc Európa-bajnoksá-
gon, s onnan is arannyal tér-
hettünk haza. Birkózásban a 
legjobb helyezésem egy ne-
gyedik hely; nemrég a csapat- 

bajnokságon csúsztunk le a 
dobogóról.
– A sikert sehol nem mérik ol-
csón.

– RG-ben hetente háromszor, 
látványtáncban pedig heti két-
szer van edzésem. S ott van 
ugye még a birkózás...
– És mikor tanulsz? Elvégre a 
Zrínyit nem a könnyű fajsúlyú 
iskolák közé sorolják.

– Este az edzések után.
– Mondhatni mindenből jeles.

– Nem véletlenül mondják, 
hogy az ember élete végéig ta-

nul. Én is szeretnék minden-
ben egyre jobb lenni.
– Három sportágban vagy ott-
hon, mindemellett kitűnő tanu-
ló is vagy. Kicsit sok(k)nak tű-
nik...

– Az órákon megpróbálok 
maximálisan odafigyelni. Ami 
érdekel, azt úgyis megjegy-
zem. Este aztán mindig elő-
kerülnek a tankönyvek; van, 
amikor elég egy, másfél órányi 
tanulás, de arra is volt példa, 
hogy késő este is még a köny-
vet bújtam.

– Az évnek (lassan) vége. Mi a 
jövő évi cél?

– Azért még december máso-
dik felében is lesz néhány fel-
lépésem. Most szombaton lesz 
az RG-csarnokban a Crystal SC 
hagyományos karácsonyi év-
záró gálája, hétfőn pedig a vá-
rosi sportcsarnokban a szintén 
hagyományos Zrínyi-esten lesz 
jelenésem. Ami a jövőt illeti, to-
vábbra is a ritmikus gimnaszti-
ka lesz a legfontosabb: tavasszal 
szeretnék majd dobogóra állni 
az országos diákolimpián.

A tizenhárom esztendős kaposvári Fülöp Kitti Mariann az iskolapadban és a sportályán is megállja a helyét, példát ad a társainak

Az adriai 
edzőtáborral 
hangoltak 
a szparisok
VitORLÁzÁs Ismét a szlovén vi-
zeken, Izola térségében edző-
táboroztak a Spartacus Vitor-
lás Egylet 29er egységei – szá-
molt be róla hivatalos interne-
tes oldalán a balatonföldvári 
Spartacus vitorlás egylet. Izolát 
már jól megismerték a magyar 
29er-esek, hiszen évek óta jár-
nak ide edzeni vagy versenyre 
– igaz, hogy nemrégiben még az 
Optimist hajóosztály versenyző-
iként tették ezt. 

Goszleth Marcell edző így 
összegezte az edzőtábort: az el-
múlt hétvégén visszatértünk 
Izolára, hogy még egy Kará-
csony előtti utolsó edzéssel fris-
sen tartsuk magunkat a 29er 
hajókban ülve. Frissnek marad-
ni nem volt nehéz, mert péntek 
reggel a klubba visszatérve lát-
tuk, hogy hajóinkat a jég kon-
zerválta. Hiába a tenger közel-
sége, azért itt is simán fagy éj-
jel. Sajnos a hideg a szelet is me-
legebb tájakra üldözte, mert vaj-
mi kevéske lengedezett belőle 
az itt töltött időben. 

a 29er ifjúsági osz-
tály messze a leg-
dinamikusabban 
fejlődő nemzetközi 
ifi aWs hajótípus

– Ezzel együtt sikerült 2-3 
órát vitorláznunk minden nap, 
s ebben a nagyon gyenge szél-
ben is hasznos dolgokat fedez-
hettünk fel. Például annak fon-
tosságát, hogy a már mozgás-
ban lévő hajó vitorláin meny-
nyivel könnyebb fenntartani az 
áramlást a menetszél segítsé-
gével, mint álló helyzetből elin-
dulni. Mindez persze nagy kon-
centrációt és olyan érzékek fino-
mítását feltételezi, amelyek elsa-
játítására a 29er remek eszköz. 
Edzés után a csapat összepakol-
ta a felszerelést, amely lent ma-
radt Izolán, hiszen januárban 
innen utaznak tovább a fiúk 
Barcelonába. Addig is az erőnlé-
ti edzéseken dolgoznak a meg-
felelő alapok megteremtésén a 
versenyzőkkel.  Kun Z.

Még az év végén is 
ütnek és gurítanak
tEkE, asztaLitEnisz Elsőként 
még vizes óévbúcsúztató né-
ven rendeztek év végi sportgá-
lákat a somogyi megyeszékhe-
lyen, majd később tekeverse-
nyen mérhették össze tudásu-
kat a résztvevők. A Városi Für-
dő és a Fehér ház tekecsarno-
ka után immár esztendők óta 
a Szántó utcai Közutasok csar-
nok a hagyományos óévbúcsúz-
tató helyszíne. Idén is ide várják 
december 30-án, hétfőn 14 órá-
ra a kaposvári kiemelt klubok, 
valamint a többi egyesület spor-
tolóit. Az összejövetel nem tit-
kolt célja, hogy az egész éves ke-
mény munka után a város spor-
tolói találkozhatnak egymás-
sal és egy vidám vetélkedőn bú-
csúztassák az óesztendőt. A ter-
vek szerint a viadalon a közélet 
képviselői is szerepet kapnak. 

Mint minden évben decem-
ber 28-án, szerdán is megren-
dezik a somogyi megyeszék-
helyen a Balogh József Aszta-
litenisz Emlékversenyt. A ren-

dező egyesület vár valameny-
nyi asztalitenisz kedvelő spor-
tolót a kaposvári csarnokba. A 
viadal kilenc órakor kezdődik,  
valamennyi mérkőzés három 
nyert játszmáig tart. Verseny-
számok: serdülő leány és fiú 
nyílt egyes, felnőtt amatőr női 
és férfi egyes, ”Szülők Bajnok-
sága” női és férfi egyes.  Kun Z.
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Két első helyezést szereztek a megyei viadalon a klub sportolói

Küzdőtéren a 4 éves karatéka
kaRatE Immár huszonharma-
dik alkalommal rendezte meg 
a Siófoki Budoka SE meghívá-
sos karateversenyt a Somogy 
megyei klubok részére. A vi-
adalon a házigazda Siófok, a 
Balatonvilágos, az Enying, a 
Kaposvár, és a Marcali csa-
patai vettek részt, összesen 
negyven fővel.

 – A Marcali Karate Klub-
ból öt főt neveztünk, de be-
tegség miatt sajnos csak négy 
karatéka indulhatott útnak 
– tájékoztatta lapunkat Ko-
ronczay Miklós klubvezető. 
– A rendezvényen a fiatalok 
grundbirkózás, kumite (küz-
delem) és kata (formagyakor-
lat) versenyszámokban mér-
hették össze a tudásukat, so-
kan mindhárom kategóriában 
neveztek. Ez a verseny főleg a 
kezdők számára fontos, mert 
nem, életkor és súly szerint 
3-4 fős csoportokban körmér-
kőzéses szisztémában mérhe-
tik össze tudásukat. A tapasz-

talatszerzés, versenyrutin 
megszerzése mellett az érem-
szerzés lehetősége is nagyban 
motiválhatja a karatékákat. 
Az induló négy karatéka kö-
zül a legfiatalabb versenyző 
egy négy éves kislány volt 18 
kg-os testsúllyal, a legidősebb 
pedig egy 14 éves 78 kg-os 
serdülő fiú volt. A mérlegelés 
és orvosi vizsgálat után Shi-
han Kálóczi József 5. danos 
mester edzői sorversenyek-
kel melegítették be, és szóra-
koztatták a fiatalokat. Ezután 
a kata versenyszámban mér-
ték össze a tudásukat a fiata-
lok, majd a grundbirkózás kö-
vetkezett. Itt a Kis Harcmű-
vész csoportból egy hónapja a 
karate csoportba felkerült hat 
éves Sandrik Péterért szur-
kolhattunk. A Sensei Horváth 
Attila 3. danos ju-jutsu mes-
tertől kiváló technikákat ta-
nult, vetélytársai nem tudtak 
pontot szerezni ellene. Ku-
mitében Nagy Alexandra, 13 

éves karatékánk mutatkozott 
be, aki a klub legszorgalma-
sabb harcos. Minden edzésen 
maximális odaadással hajtja 
végre a feladatokat, és a közel-
múltban teljesítette a három 
órás küzdőedzést is Nagyatá-
don. Alexa mellett Kiss Márk 

Gábor és Virág Dániel tapasz-
talt versenyzőink is tatamira 
álltak. Közülük Daninak volt 
a legnehezebb dolga, mert a 
csoportjában az idei évben 
minden versenyt megnyert 
siófoki fiúval is harcolnia kel-
lett.  Kun Zoltán

Példaképeik előtt szerepelhettek 
A Marcali Karate Klub karaté-
kái az alábbi helyezéseket ér-
ték el - Sandrik Péter 10. kyu 
grundbirkózás könnyű súly: 1. 
Nagy Alexandra 8. kyu serdü-
lő középsúly: ...2.; Kiss Márk 
Gábor 6. kyu serdülő közép-
súly: 1.; Virág Dániel 4. kyu 
serdülő nehézsúly: ...3.
A verseny végén Kálóczi mes-
ter értékelte a siófoki klub 
éves munkáját, majd elisme-
réseket adott át a legeredmé-
nyesebb versenyzőknek, és a 
felkészítő edzőknek – folytat-
ta Koronczay Miklós. 

– A mi fiataljaink is örömmel 
hallgatták a sikerekről szóló 
beszámolót, és nagy élmény 
volt a számukra olyan bírók 
előtt versenyezni, mint pél-
dául Sempai Lizák Richárd 
1. danos mester, aki az idén 
itthon az U 22 kategóriában 
minden versenyt megnyert, 
ahol elindult. 
A Horvát Open mellett szá-
mos nemzetközi versenyen 
állhatott a dobogó legfelső fo-
kára, és az Európa-bajnoksá-
gon a válogatott tagjaként is 
szerepelhetett.

Bali Tibor is asztalhoz állhat
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Fülöp Kitti Mariann három látványtánc Európa-bajnokságról hozott érmeket
Az évek során mindenfajta 
éremből jutott bőven Fülöp 
Kitti Mariann-nak.
Ritmikus gimnasztikában 
2013-ban a Nagyatádon ren-
dezett vidékbajnokságon még 
a Crystal SC Kaposvár gyer-
mekcsapatának a tagjaként 

a dobó harmadik fokára állha-
tott fel. Ebben az évben a juni-
or „B” kategóriában verseny-
zett. A mogyoródi országos 
bajnokságon – immár a Lo-
vasakadémia RG SC csapatá-
nak a tagjaként – ezüstöt, a 
nagyatádi országos diákolim-

piai döntőn labdával (holtver-
senyben) szintén ezüstöt szer-
zett, az ugyancsak Atádon ren-
dezett vidékbajnokságon pe-
dig négy aranyat is begyűjtött.
Látványtáncosként három 
Eb-t is megjárt. 2012-ben 
Szlovákiá ban, Léván aranyér-

mes volt, míg 2015-ben Bala-
tonfüreden, rá egy évre ismét 
Léván pedig ezüstérmet szer-
zett a csapat tagjaként. Tavaly 
Nagykanizsán a Magyar Kupán 
ezüstérmes volt, idén Budapes-
ten az országos bajnokságon 
pedig bearanyozták a nevét.


