Fantasztikusan szerepeltek a Refis kollégisták a Táncsics Koli Kupán

A ,,Táncsics Koli kupára” március 23.-án került sor a Kecskeméten, a Táncsics Mihály
Kollégiumban. Több versenyszámban lehetett indulni, mint például: foci, kosárlabda, sakk, ping-pong
és váltófutás. Összesen 30 Refis kollégista diák vágott neki a megmeredtetésnek.
A váltófutásban a Refi Internátusa 2. lett. A csapat kapitánya Karcza Viktor volt és még vele
futott Nemcsényi Bence, Ádám Regina és Marton Mirella, aki még focizott is. A váltónak először a
lányok, majd a fiúk vágtak neki. Karcza Viktor volt csapatunk leggyorsabbja, rebesgették is a hátunk
mögött: „úgy fut, mint a nyúl és miatta leszünk elsők”. Majdnem igazuk is lett. 6 tized másodperccel
azonban lemaradtunk az „aranyról”.
A fociban 3.-ak lettünk. A mérkőzéseket betonpályán, kézilabdakapukra játszottuk. Az első
két meccsünkön döntetlent játszottunk, 0-0-át. Ha azt nézzük nem kaptunk gólt a kapu elött álló
betonfal szerű védelmünk miatt és csak az ellenfél szerencséjén múlott, hogy a támadóink nem lőttek
gólt. Így a szerencse is kellett, hogy továbbjussunk. A 3. meccsen, ami az elődöntő volt, kikaptunk 30-ra. Így a 3. helyért játszottuk az utolsó meccsünket, amin végre sikerült a hálóba találnunk, kétszer
is. A Vége 2-0 ide. Ótott-Kovács Gábor (Koko) és Gulyás Botond lőtték a két párját ritkítóan szép gólt.
Akik még pályára léptek azok Hosszú Ákos csapatkapitány irányítása alatt: Szigeti Bence, Szabó
Vanessza, Katona Vivien, Marton Mirella, Szűcs Kamilla, Szabó Balázs, Petri Áron, Polereczki Flórián,
Bálint István és Nemcsényi Bence, aki ráadásul még futott is.
A Ping-pongban az első helyezett Refis internátista lett. Mégpedig Ficsór István, aki egy másik
Refis kollégistával döntőzött, Szabó Balázzsal. Tehát 1. helyezett Ficsór István a 2. pedig Szabó Balázs
lett. Esélyt se adtunk az ellenfeleknek arra, hogy labdába rúghassanak mellettünk, azaz inkább, hogy
labdába üthessenek.
A kosárlabdában szintén 3. helyezést értünk el 2 győzelemmel és 2 vereséggel. A csapat
tagjai: Csapatkapitány Köhler Márk, aki remekül irányította társait, Bartha Dánielt, Makai Bélát,
Latyák Bencét, Kapiás Kornélt, Vessző Mátét. Egy palánkra játszottunk és a szabályokat is csak ott
tanulta meg a csapat. Nem volt igazán szoros meccsünk, vagy kikaptunk, vagy simán lesöpörtük a
pályáról az ellenfelet.
A sakkban is jól szerepeltünk. 4. helyen holtversenyben Sándor Janka és Kökény Zoltán
végeztek Kajdi Kata pedig 9. lett. 1 ponttal már kapásból gazdagabb lett mindenki, merthogy nem jött
el egy versenyző, valószínűleg megijedt, hogy majd refis kollégista ellen kell játszania.
A csapatversenyekben helyezést elért csapatok tortát kaptak, amit az internátiusban vacsora
után ettek meg. Az egyéni versenyekben (ping-pong, sakk) a versenyzők csokit kaptak. Élményekben
és eredményekben gazdag versenyünk volt. Gratulálok minden versenyzőnek! És persze köszönet a
szurkolóknak és Fazekas István tanár úrnak, aki elkísérte a csapatot.
A beszámolót írta Gulyás Botond

