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A Padányi iskola 2002-es ás 2003-as leány szivacskézilabda-csapata is bejutott az ország nyolc
legjobb együttese közé.

Legutóbb, tavaly decemberben arról számoltunk be, hogy a Padányi 2002-es együttese lehengerlő
teljesítménnyel hódította el a rangos utánpótlás-tornát, a XVIII. Ferenczy-kupát. A lányok az azóta eltelt
időszakban is remekeltek, egy hónappal később a debreceni Főnix-kupán, februárban pedig a fővárosi
Fradi-kupán gyűjtöttek be két-két ezüstérmet a 2002-es és a 2003-as csapattal.

Az intézmény négy alakulattal nevezett az Audi ETO-bajnokságba, ahol korcsoportonként havonta
egyszer rendeztek fordulót. Itt a 1999-es születűsek értek el a legjobb eredményt, akik a tizenkettes
mezőnyben a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A 2002-esek az egy ével idősebbek között
kilencedikként zártak, saját korosztályukban pedig – már a felnőtt kézilabda szabályainak megfelelően –
ötödikek lettek. A tizenegy éven aluliak gárdája hatodikként fejezte be a küzdelmeket.

Áprilisban a szintén Győrött rendezett Balázs-kupán szerepeltek a veszprémiek, a 2002-es együttes
veretlenül diadalmaskodott, a 1999-esek pedig bronzérmet szereztek a tizennyolcas mezőnyben,
akiknek január óta Gerstmár Renáta irányítja a felkészülésüket.

Az U12-es együttes Gerstmár Renáta vezetésével bronzémet szerzett

A legkisebbek Novák Nikolett vezetésével készülnek a kihívásokra és szép eredményeket értek el a
2004-esek számára kiírt Audi ETO Szivacskézi-kupákon. Mindkét alkalommal maguk mögé utasítottak
mindenkit.



A veretlen U7-es csapat (edző: Novák Nikolett)

A legnívósabb sorozat, az ERIMA gyermekbajnokság küzdelmei még szeptemberben kezdődtek, ahol a
padányisok nyolctól tizenhárom éves korig hat korosztályban indultak. A bajnokság a megyei döntőkkel
kezdődött, ahol a legnagyobbak a második, a többiek pedig első helyen jutottak tovább. A régiódöntők
során az U13-as gárda (melynek soraiban egy és két évvel fiatalabbak kaptak helyet) ötödikek, az U12-
esek negyedikek, az U11-esek ötödikek, míg az U10-esek negyedikek lettek.

A Padányi iskola országos döntőbe jutott U8-as csapata (edző: Benke Péter)

Az U8-asok másodikként, az U9-esek pedig veretlenül, az első helyen kvalifikálták magukat az országos



elődöntőbe. Onnan veretlenül jutott tovább mindkét gárda a döntőbe. A nagyobbak fináléját május 26-
27-én Gyöngyösön, a kisebbeket pedig június 2-3-án Veszprémben rendezik.

A 2002-esek tavaly már megtapasztalhatták, hogy milyen a legjobbak között szerepelni. Benke
Péter edző szerint tanítványai képesek arra, hogy az előző évi negyedik helyet, idén túlszárnyalják.

– A tavalyi negyedik helyről szeretnénk elmozdulni, természetesen előre, úgy gondolom, hogy minden
feltétel adott a döntőbe jutáshoz. A lányok keményen dolgoznak, időt és fáradságot nem kímélve
edzenek, hogy elérjük céljainkat– fogalmazott a szakember, aki szerint a nagy rivális az előző év
győztese, a Mohács lehet.

Az országos fináléban is éremesélyes U9-es alakulat (edző: Benke Péter)

Benke együttesének szeptembertől újabb kihívással kell szembenéznie, az 5+1-es szivacskézilabdáról
átállnak a hagyományos nagypályás, 6+1-es felállásra.

– Sok lehetőségünk nincs nagypályán játszani, mert a Padányi terme kisebb a szabványosnál, ezért
tavaly augusztusban beneveztünk a győri AUDI ETO nyílt bajnokságára, hogy a lányok rutint
szerezzenek. Eleinte nem találták a helyüket a 40x20-as pályán, aztán, ahogy teltek a fordulók, egyre
inkább megszokták a nagyobb „teret”. De, hogy a feltételek adottak legyenek a jó szakmai munka
folytatásához, jövőre heti egy-két alkalommal szeretnénk valahol termet bérelni. Az idei látvány és
csapatsport támogatást pedig – sikeres pályázat esetén – felhasználnánk az iskolában lévő 40x20-as
kültéri pálya gumiburkolattal való felújítására, ahol csapataink készülhetnek a jövő évi kihívásokra –
fogalmazott a tréner.

Cikkeink szabadon átvehetők a forrás (vehir.hu) megjelölésével, interneten a cikkre mutató link elhelyezésével.


