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 Beszámoló a versenyről... 

  
2014. szeptember 26-28-ig a Trampolin Sportegyesület Gumiasztal Szakosztályának 2 

válogatott versenyzője - Pap Anna (2000), Dobos Karolin (2002) - edzőjükkel, Kovács 

Tamással vettek részt a 42. Trampolin Friendship Cup versenyen Csehországban. 

  

A hosszú múltra visszatekintő versenyen tavaly debütált Anna és Linka, akiknek ez volt 

életük 3. nemzetközi versenye. Jablonecben 11 ország 144 versenyzője vett részt az elmúlt 

hétvégén. 

  

Pap Anna (Veszprémi Kossuth Lajos Ált. 

Isk.) a 13-14 éves lányok mezőnyében 

szerepelt. 15 versenyzőből a 11. helyen 

végzett. A tavalyi versenyhez képest sokat 

fejlődött a gyakorlata mind anyagerőben, mind 

magasságban. A kiviteli pontszámon kell 

javítanunk, de Anna nagyon szorgalmas, 

kitartó, küzdelmes sportoló, így egy kis pihenő 

után újra magasra száll, és készül a következő 

versenyére! 

Elmondása szerint nehezen tudta beugrálni 

magát az edzéseken, mivel 4 vadonatúj 

Eurotramp Ultimate gumiasztalon folyt a 

verseny, amin idáig még nem versenyzett. 
 

 

Dobos Karolin (Veszprémi Dózsa György 

Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk.) a 

fiatalabb 11-12 évesek mezőnyében mutatta 

meg tudását. Linka kiváló versenyző, ezt 

bizonyítja 18 hazai aranyérme, ennek ellenére 

a sport mindig rejteget meglepetéseket, s most 

ez történt. 

A felkészülése neki is jól sikerült, a gyakorlata 

szintén nehezebb a tavalyihoz képest. Sajnos, 

ezen a versenyen ezt nem sikerült egyszer sem 

bemutatnia, mivel valami pszichés probléma 

miatt belekeveredett az elemek sorrendjébe, s a 

gyakorlatok közben megállt. Remélem, hamar 

elfelejti pályafutásának ezt a fekete pontját (a 

18 piros mellett) s Ő is készül a következő 

megmérettetésre! 

  

Mint edző picit csalódott vagyok, de csakis azért mert tanítványaimnak nem sikerült a "siker", 

ami legutóbb Svédországban igen. A tudásuk sokat fejlődött májushoz képest, az 

edzésmunkájuk semmit. Azóta is alázattal, teljes odaadással, kitartással készülnek a 
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következő megméretésre. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy a mindennapok tanulása, 

továbbtanulása mellett a szabadidejük nagy részét sporttal töltik, s ezzel hírnevet 

szereznek maguknak, az Iskolájuknak, Veszprémnek, s az egész Magyar Gumiasztal 

Válogatottnak! 
  

 

  

Hajrá TSE! 

  
Köszönöm a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Magyar 

Torna Szövetségnek a támogatását, s köszönöm a szülők nélkülözhetetlen 

segítségét is! 

 


