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KluMák, megdobták
EDDI6 pÉmn nÉuÜLl sikeit aratott a fovarosi egyesÜtet a fiatatok
Versenyében, a BVSC sportotÓi egyéniben és csapatban is tarottak

A dics sé$abl kiiliinlegessége' hogy mindannyian a atgl i klub versenyz i

PircsAnik lr

A Magyar olimpiai Bizottság,
a Decathlon és az Utanpot-
lassport.hu által alapított ,'A
h nap miihelye"-díj három-
éves ttjrténetében ezrittal az is

' megt rtén amire az eddigi 39
kiírásban még sosem volt pél-
da: ugyanazon klub két szak-
osztiálya egyszerre'érdemelte
ki az elismerést. Márciusi tel-
jesítményiik alapján az, egyQni
sportágakban a BVSC_Zugl
vív i, a csapatsportok képvi-
sel i kijziil - els negyedéves
produkci juknak krisz nhet -

en _ a BVSC-ZuglÓ vízilabdríz i
nyerték a díjjal jár félmilli
forintos Decathlon sportszer-
vásiárlási utalván1t'

,,A BvsC hagtományosan
utdnp tlás-neuelcj klub, ezért

- nag/on fontos az életiinkben
ez az elismerés, és az a tény is
iirtimteli, hogy egyre nagyobb
támogatást kap az uninp tlás-
sport és egtre nagtobb figelenl

' vezi" - mondta a díjátad n
T th Siíndor, a BVSC.Zugl al-
elncike.

A f városi klub vív inak
gy ze|mét a márciusi r1jvidék
kadét és junior Eur pa-bajnok-'
ság sikerei * egyebek mellett a
kadét kardoz k mez nyében
egyéniben és' csapatban is

a;e.!,i

atanyérmes Pusztai Liza ki-
emelked teljesítménye - ala-
pozták meg.

,,A u erseny során folyamatosan
héztiik a szauaztís ?Illislrt, s bdr
a uíutis eredményeit nem ktjue-
tik sokan, a szakérttjk szeren-
csére tudttik, kire kell uoksolni!'

-' jerye1te meg Fekete Attila, a
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BVSC-Zugl, vív szakosztiályá-
nakVezet je.

A k]ub fiatal vízilabdáa i |d-

emelked negyedévet tudhatirak
magukmog tt, jairuár utols he-
tében néhány nap alatt két tr fe-
át is elh dítottak, egy harmadik
sorozatban pedig bronzérmet
szereztek.

,,Ezek az eredmények azért k -

L n senfigetemre mélt ak, mert
fuirom k l nb zc} korosztály érte
eI - mag1aréata Sztics Levente, a
BVSC v2ilabda-szakosztiílyának
utiínp tlásedz je. _ Ez a siker
teljes egészeben a gterekeké, ren-
getege t dolgoztak érte."

Az tirrrrepélyes díjátad n Ke_
mény Dénes, a Magyar Yiz ab-
da-szovetség elrroke is mé|tatta
a klrrbban folyo példaértékií
munkát.

,,Magam is a BVSC-ben nrjt-
tem fel, és g ny rti emlékek

fiiznek a klubhoz, amely a uí-
zilabdán rul is sok mindenre
megtanított. A klub' kiemelkedik
a hazai neuel egresiiletek kiiziil
azzal, hogy azokb l a fiatalok-
b I építkezik, akiket maga ne-
u elt, ami p éldamutat " _ mpnd-
taKeményDénes..

A márciusi kozonségdíjat és
az azzal jér széaezer forintos
sportszervásiírlási utalviíryt a
Szigetvríri Birk z Sportegyesti-
let nyerte.


