
A sikersorozat folytatódik – 2009 – 2010  
 

http://alapiskola.ipolybalog.eu/hu/iskolank-eletebol/szakkorok/lovesz/2009-2010/ 

 

Az idei iskolai évben is folytatódott az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola lövészeinek 

sikersorozata.  

Az alapiskolás fiú lövészcsapatok járási bajnokságában – kalokagatia – az iskola lövészei a 

következő eredményeket érték el:  

 

Csapatban: I. hely 

Egyéniben:    Nagy Sándor - I. hely  

                       Cseri Magdolna - I. hely 

                       Nedeľa Edvin - II. hely 

 Csáky Mihály - 4. hely 

 

 

Az idén első alkalommal került megrendezésre az Ipolyi Arnold Alapiskola Díjáért kiírt járási 

lövészverseny, melyen a járás alap- és középiskolásai vettek részt Ipolybalogon 2009.11.12-én. Itt is 

jeleskedtek versenyzőink. 

 

Csapat: I. hely 

Egyéniben:    Nedeľa Edvin - I. hely 

                       Cseri Magdolna - I. hely 

                       Nagy Sándor - II. hely  

 Csáky Mihály - III. hely 

 Koncz Bianca - 4. hely 

 Struhár Kevin - 5. hely 

 

 

Az alapiskolás  fiú lövészcsapatok kerületi bajnokságában – kalokagatia – Garamszentkereszten is ott 

voltak legjobb lövészeink, sőt szép sikereket is elértek: 

 

Csapat: II. hely 

Egyéniben:    Nagy Sándor - I. hely  

                       Cseri Magdolna - II. hely 

                       Nedeľa Edvin 4. 

 

 

A kerületi lövészbajnokság négyfordulós versenysorozatában Breznóbányán, Csábon és 

Nagyszalatnán versenyeztünk. Elért eredményeink: 

 

Csapat: III. hely 

Egyéniben:    Nagy Sándor - I. hely  

                       Cseri Magdolna - III. hely 

                       Nedeľa Edvin - II. hely 

 Csáky Mihály - III. hely 

 

 

A nagykürtösi járási bajnokság négyfordulós versenysorozatának helyszíne Alsófehérkút, Csáb, ill. 

Ipolybalog volt, s melynek végeredménye a következő:                          

 

Csapat: I. hely 

Egyéniben:    Nagy Sándor - I. hely  

                       Cseri Magdolna - I. hely 

                       Nedeľa Edvin - I. hely 



A Kalokagatia versenysorozat országos döntőjében Simonyban (5. hely), valamint a kerületi 

lövészligák győzteseinek Jászló-Apátszentmihályon (10. hely) megrendezett országos döntőjében a 

besztercebányai kerületet egyéniben iskolánk tanulója, Nagy Sándor képviselte.  

 

 

A Nagykürtös járás bajnoka elnevezésű verseny Zsélyben zajlott, és kitűnő szerepléssel zárult 

számunkra: 

 

fiúk :               Nagy Sándor - I. hely    

 Nedeľa Edvin - II. hely   

                    Csáky Mihály - III. hely 

lányok:   Cseri Magdolna - I.hely    

 

 

A Nagykürtösi járás abszolút bajnoka idén is iskolánk tanulói közül került ki – Nagy Sándor 

Slávia légpuska kategóriában 296 körrel nyert (az elérhető 300-ból). 

 

 

Iskolánk honvédelmi csapata a 2008/2009-es év versenysorozatának összesítése alapján az országos 

3. helyezést szerezte meg.  Molnár Benedek, Pap Attila és Cseri Magdolna összeállításban. 

Egyéniben Pap Attila az országos listán az I. helyen, míg Molnár Benedek a II. helyen végzett. 

 

 

Az év utolsó versenyén az immár hagyománnyá vált alsófehérkúti „Silvestrovská diabolka” 

elnevezésű versenyen is jól teljesítettek versenyzőink:  

 

Légpisztoly:  Nagy Sándor – II. hely 

 Ing. Molnár Barnabás – 6.hely 

Idősebb fiú és lány Cseri Magdolna – II. hely 

 Nagy Sándor – III. hely 

Fiatalabb fiú és lány (Slávia): Nagy Sándor – I. hely 

  

Felnőttek (diopter): Ing. Molnár Barnabás – II. hely 

Lézerpuska: Nagy Sándor – I. hely 

 

A Molnár Barnabás által vezetett lövészkör versenyzői az idén is részt vesznek az ifjúsági 

nemzeti liga igen rangos versenysorozatában. Iskolánk két tanulója: Cseri Magdolna (diopter 40) és 

Nagy Sándor (diopter 40, légpisztoly 40 és Slávia 30) az alsófehérkúti lövészszervezet színeiben 

vesznek részt ebben a versenysorozatban. Januárban Vágsellyén és Breznóbányán vettek részt 

kétnapos versenyen. Februárban Túrócszentmártonban valamint Zsolnán versenyeztek. 

 

 

Befejeződött a járási négyfordulós lövészliga is (diopter – álló helyzet), melynek I. - IV. 

fordulói Alsófehérkúton kerültek megrendezésre: 

 

Légpisztoly:  Nagy Sándor – III. hely 

Felnőttek, diákok (diopter): Cseri Magdolna – II. hely 

 Ing. Molnár Barnabás – III.hely 

 

 



Nagykürtösi járás bajnoka-2010.04.10.- Alsófehérkút-Príbelce, (diopter-állva) 

 

Húsvéti bajnokság 

Vegyes felnőtt kategóriában: Ing.Molnár Barnabás- IV.hely 

16-évesek kategóriájában:   Nagy Sándor - II.hely 

                         Cseri Magdolna -III.hely 

 

 

Versenyzőink az idén már második alkalommal vettek részt az ifjúsági nemzeti liga igen rangos 

versenysorozatában is. A nemzeti ligában csak azok versenyezhetnek, akik leigazolt versenyzői 

valamelyik regisztrált lövész szervezetnek és tagjai a  Szlovák Lövészeti Szövetségnek. Ebben és a 

versenyeztetésben is nagy segítséget kapunk Pavel Tomaškintól, aki az alsófehérkúti klub vezetője. 

 

 

2010.április 18.-19.- Az elért eredmények alapján Nagy Sándor és Cseri Magdolna kaptak meghívást 

az országos döntőre, melynek Eperjes-Prešov adott otthont. 

 

Cseri Magdolna országos 5. helyezést (diopter), valamint csapatban 3. helyet (diopter) szerezte meg.  

Nagy Sándor – légpisztoly kategóriában az ország bajnoka lett-I.helyezést ért el. 
 

 

 

2010.május 12. - Csáb – Honvédelmi többtusa járási fordulója: 

 

Csapat: Nagy Sándor, Cseri Magdolna, Nedeľa Edvin 

 

Csapat: I.hely,   Egyéniben: Nagy Sándor-I.hely, Nedeľa Edvin - III.hely  

 

 

2010.május 28. – Alsófehérkút-Príbelce: Honvédelmi többtusa kerületi forduló 

 

Csapat: Nagy Sándor, Cseri Magdolna, Nedeľa Edvin 

 

Csapat: III.hely,   Egyéniben: Nagy Sándor-II.hely 

 

 

 

Az iskolaév utolsó versenyére – Honvédelmi többtusa Nemzetközi Országos Döntő-mely Bős 

községben került megrendezésre, csapatunk 18 csapat közül a dobogó legfelső fokára léphetett. Az 

országos bajnoki cím mellett egyéniben Nagy Sándor a II.helyezést érte el. 

 

A 2010-es év honvédelmi versenysorozat kiértékelése alapján egyéniben az ország 

legeredményesebb versenyzője iskolánk nyolcadik osztályos tanulója Nagy Sándor lett. 

 

A lövészkör eredményeiről és versenyzőiről az: alapiskola.ipolybalog.eu honlapon 

olvashatnak. 

           Molnár Barnabás 


