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Alighogy véget ért a Gyergyószentmiklóson tartott 

fitneszmaraton, máris a következőn gondolkodik 

a házigazda Body House vezetője. Ha semmilyen 

akadályba nem ütközik a szervezés, 2019 márci-

usában tartják a rendezvény jubileumi kiadását 

– jelentette ki lapunknak Bencze Katalin. A szer-

vezéshez a hétvégén kilencedik alkalommal tartott 

maratoni torna sikere ad lendületet számára.

Hét órán át tartó tornával, 
nemzetközileg is elismert 
kül- és belföldi meghívott 

előadókkal kínált tavaszi felfris-
sülést a mozogni vágyóknak a 
gyergyószentmiklósi Body House 
fitnesz- és aerobikterem és a 
szatmárnémeti BodyART School 
Románia szombaton. Bár nem 
volt elvárás, hogy bárki is aktí-
van végigkövesse az egymást vál-
tó edzők programját, többen vol-
tak, akik csak megszusszanás-
nyi időre hagyták abba a moz-
gást. Mint az a maratoni fitnesz 
és aerobik rendezvényeken len-
ni szokott, most is voltak részt-
vevők, akik csak egy-egy órára 
csatlakoztak a Basilides Tibor 
Sportcsarnokban tartott prog-
ramokhoz, és olyanok is, akik 
csak a kedvenc mozgási formá-
ikra „kattantak rá.” A szerve-
zők nyilvántartása szerint min-
den órán 60-70 résztvevő moz-
gott együtt az oktatókkal. Nagy 
részük gyergyói, néhányan távo-
labbi településekről érkeztek – 
ismertette Bencze Katalin. „Az 
előző kiadáson, két évvel ezelőtt 
nem volt ekkora az érdeklődés. 
Valószínű, hogy a korábbra hozott 

időpont is hozzájárult a nagyobb 
részvételhez, mert az év eleji len-
dület még benne van a mozogni 
vágyókban” – értékel.

Idén a szatmári BodyART 
School Románia három edző-
je, Illyés Ilona, Simona Niste 
és Andreea Seleş, illetve a Né-
metországból érkezett Janni 
Giannikakis, a funkcionális ana-
tómia, a biomechanika szakem-
bere tartotta az órákat. A házi-
gazda szerint mindannyian jól 
érezték magukat Gyergyóban, 
és jelezték, hogy legközelebb 
is jönni szeretnének. „Én még 
olyant nem tapasztaltam, hogy 
valakit elhívtam, és azt mond-
ta volna, hogy nem jön többet. 
Janni Giannikakis például a ta-
valy is volt Gyergyóban, akkor a 
fitnesztermemben tartott órát, és 
már akkor kijelentette, hogy visz-
sza akar jönni. Mivel a világot jár-
ja, elég nehéz időpontot egyeztet-
ni vele, de végül sikerült és itt le-
hetett” – részletezte Bencze Ka-
talin, aki szerint a vendégszere-
tet, az emberek nyitottsága vonz-
za Gyergyóba az idegeneket. A 
vendégeket pedig a profizmusuk 
miatt hívja Gyergyóba Bencze 

Katalin. Emlékeztetett, hogy már 
az első fitneszmaratont is azzal 
a céllal szervezte, hogy itthon is 
elérhetővé tegye azokat az edzé-
seket, amiket elismert trénerek 
tartanak. „Olyan embereket vá-
lasztok, akik amellett, hogy jó 
órát tartanak, showt is csinál-
nak, kihozzák az emberből azt, 
amit esetleg más edzőknek nem 
sikerül” – avatott be. És hogy mi-
ért jók az elmondottak a résztve-

vőknek? Bencze Katalin szerint 
azért, mert belekóstolhatnak a 
mozgás nyújtotta élménybe, meg-
érezhetik azt a hangulatot, ami 
kimondottan a maratoni rendez-
vények sajátja. „Azt tapasztaljuk, 
hogy aki egyszer már részt vett 
egy ilyen maratonon, a követke-
ző lehetőséget biztos, hogy nem 
hagyja ki.”

A következő gyergyói fitnesz-
maratonig remélhetőleg csak egy 

évet kell várni. A szervezőnek 
legalábbis a mostani rendezvény 
sikere, a szatmárnémeti edzők 
biztatása lendületet adott a mi-
hamarabbi folytatásra. „Az hogy 
2019-ben vagy csak az azt köve-
tő évben lesz a jubileumi kiadás, 
az igényektől függ”. Mindeneset-
re én már gondolatban nekikezd-
tem szervezni” – mondja Bencze 
Katalin.

PETHŐ MELÁNIA

Sikeres volt a Spring Refresh fitneszmaraton

Már készülnek a következő tavaszra

Tavaszi fitneszmaraton. Egyre közkedveltebb a gyergyói rendezvény

Érmek a havas pályákról
Ha van olyan sportág Gyer-

gyóban, ahol utánpótlás-bajnok-
ságban biztosra vehetjük, hogy 
lesznek aranyérmek, akkor ez a 
sífutás. Hosszú évek óta így van, 
és ez most sem változik, akármi-
lyen nehéz helyzetben is van ép-
pen a sportiskola.

A Gyergyószentmiklósi ISK ver-
senyzői az elmúlt időszakban az 
ifjúsági, valamint a kisebb korosz-
tályok országos bajnokságáról is 
aranyakat és egyéb nemesfémér-
meket hoztak haza.

Cheile Gredistei volt a helyszí-
ne a ifjúsági korosztály országos 
bajnokságának. Itt valószínűleg 
taroltak volna a gyergyói lányok, 
de sajnos a hazai mezőny két leg-
jobb ifi sífutónője, Darvas Zsa-
nett és Kémenes Anna az ősz fo-
lyamán abbahagyták a verseny-
sportot. Így a gyergyói ISK sífu-
tói „csupán” 7 érmet szereztek. 2 
aranyat és 5 ezüstöt. A csupán szó 
azért van idézőjelben, mert más 
sífutóközpontok ezt megirigyel-
nék. A két országos bajnoki címet 
Fórika Szabolcs gyűjtötte be. El-

ső lett a szabad stílusú sprint és a 
skiathlon versenyszámban is, ahol 
5 kilométert klasszikus, és ugyan-
annyit szabad stílusban kellett tel-
jesíteni. A 7,5 kilométeres távon 
klasszikus stílusban másodikként 
ért célba. Ugyancsak ezüstérmes 
lett Bernád Andrea is az 5 kilomé-

teres klasszikus és a kétszer 3,3 
kilométeres skiathlon versenyben 
is. A gyergyóiak másik két ezüst-
érme a fiú- és lánycsapatok váltó-
versenyeiben született. A fiúcsa-
patot Fórika Szabolcs, Koós Krisz-
tián és Bokor Róbert alkotta, míg 
a lányoknál Bernád Andrea, Ba-

lázs Izabella és Fórika Erika ver-
senyeztek.

Fontos megjegyezni, hogy a ver-
senyen egyedül Fórika Szabolcs 
tartozott ténylegesen az ifi korosz-
tályhoz. A többiek mind fiatalab-
bak voltak, de így is remekül helyt-
álltak a nagyobbak között.

15 érem a kisebbeknél

A kadét és gyermek korosztá-
lyú sífutók országos bajnoksá-
gának Fundata adott helyet. Itt a 
Gyergyói ISK versenyzői 15 ér-
met szereztek 7 arany, 4 ezüst és 
4 bronz elosztásban.

Klasszikus stílusú sprint: 
A gyermekeknél 1. helyezett 

Bernád István, illetve 3. helye-
zett Balázs Barbara. Kadétok: 2. 
Bernád Andrea, 3. Fórika Erika

A klasszikus stílus hosszabb 
távján a gyermekek 3, a kadétok 
5 kilométert síztek. A gyermekek-
nél Balázs Barbara és Bernád Ist-
ván egyaránt bajnoki címet nyer-
tek. A nagyobbaknál ezüst és 
bronz a „termés”, ezeket Bernád 

Andrea és Balázs Izabella sze-
rezték. 

A csapatversenyekben a klasz-
szikus sprint számban másodikok 
lettek a gyermekek között Balázs 
Barbara és Páll Boglárka, a kadé-
toknál azonban mind a lányok-
nál, mind a fiúknál Gyergyóba jöt-
tek az aranyak. Bernád Andrea 
Balázs Barbarával, Bokor Róbert 
Koós Krisztiánnal párban lett első. 
Ugyanitt még egy bronzot is szer-
zett az Antal Dávid-Fodor Alpár 
kettős. 

A 3x3-as klasszikus stílusú vál-
tóversenyben a gyermekeknél 
ezüstöt szerzett a Gyergyói ISK 
Baricz Barbara, Páll Boglárka, Ba-
lázs Barbara összeállításban, de a 
nagyobbaknál itt sem találtak le-
győzőre. Bajnok lett a Fodor Alpár, 
Bokor Róbert, Koós Krisztián ösz-
szeállítású fiúcsapat és a lányok 
is Bernád Andrea, Fórika Erika, 
Balázs Izabella felállásban. A sí-
futókat Jánosi Béla, Jánosi István, 
Gyulai Béla és Romfeld László ké-
szítették fel a versenyekre.
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Gyergyói sífutók egy újabb sikeres verseny után
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