Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlése
Baja, 2008.04.13.
Elnöki beszámoló
Nagyon sikeres évet zárt a régiónk.
Három versenyzőnk kvalifikálta magát a pekingi olimpiára. Mészáros Anett, Ungvári
Miklós, Bor Barna.
Kiemelkedő nemzetközi eredmények:
VB: III. Ungvári Miklós, III. Mészáros Anett IX. Bor Barna
EB: V. Ungvári Miklós, VII. Mészáros Anett
U23 EB: I. Bor Barna
Junior EB: IX. Dusa Ákos
Ifjúsági EB: III. Kovács Márton
Az Év U23-as sportolója Bor Barna, ifjúsági judosa Kovács Márton.
Jelenleg 18 klub tagja a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetségnek. Idén a
Guri Judo Sportegyesületet üdvözölhetjük új tagként sorainkban. Más klub
névváltozáson esett át, illetve megszűnt.
Három regionális bajnokságot rendeztünk a tavalyi év során (Solt, Paks, Baja). A
versenyeken nagy létszámban indították a klubok versenyzőiket, jó hangulatú
felkészítő lehetőséget biztosítva a diákok részére. A serdülő versenyzőknek is jó
megméretés az országos versenyek előtt és sikerélményt biztosít a feljövő judosoknak
is.
Baján decemberben immár másodszor meghívásos Mikulás Kupán vettek részt a még
nem versenyző korú gyerekek- jó rendezvény volt.
Több országos és nemzetközi versenyt is lebonyolítottak a régió klubjai.
Solton a Diák B Országos Bajnokságot, Szekszárdon a Diák A-sok OB-ját rendezték
meg. Mindkét rendezvényen nagyszerű rendezéssel adták meg az OB-nak kijáró
rangot.
Pakson 22-ik alkalommal rendeztük meg a Junior Atom Kupát és a 26-ik Diák Atom
Kupán küzdöttek a hazai és külföldi judosok.
Baján a hagyományos Diákolimpiát bonyolították le nagy sikerrel.
A régióban két nagyszabású nyári edzőtábort tartottunk (Baja, Paks), idén is
lebonyolítjuk mindkettőt.
Régiós keretedzések- közös edzések. Baja-Szekszárd-Paks.
Határozatot hozott az elnökség egy régiós válogatott felállításáról, melynek tagjai a
korosztályos Országos Bajnokságokon (diák- serdülő) érmes helyezést elért
versenyzők. Részükre ingyenes edzőtáborozást biztosítunk, valamint „válogatott”
pólóval is megajándékozzuk őket. Ezen a táboron természetesen mindenki részt vehet
önköltségi áron.
Az OB-kon 21 első, 28 második, 44 harmadik helyezést értünk el.
Régiós válogatottak száma: 46 fő
A Judoinfo támogatása- az MJSZ támogassa!!!
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