Kiváló úszással lett harmadik Fekete Ferenc
2015. december 14., 11:08 szerző: Ferencz Balázs
Hódmezővásárhely – A hétvégén Magyarország látta vendégül a Central European Countries Junior Meeting, azaz a középeurópai
országok serdülő úszók versenyének mezőnyét.
A magyar válogatottban helyet kapott Fekete Ferenc, a székesfehérvári Delfin Sportegyesület fiatal reménysége is. Fekete a nevezési
idejét alaposan megjavítva új országos csúccsal ért célba a fiúk 50 méteres gyorsúszó számában, s ezzel bronzérmet szerzett a lengyel
és román vetélytársa mögött.

„Feri folyamatosan fejlődve egész évben versenyről versenyre javulva érte el ezt a bravúros eredményt, így hozzájárult a magyar
válogatott eredményéhez, mind az érmek számát, mind a pontverseny tekintetében” – fogalmazott Dániel András, a Delfin SE
vezetőedzője. Eredmények:1. Karol Ostowski (Lengyelország) 0:23,44 713 p; 2. Ionut Radu (Románia) 0:23,57 701 p; 3. Fekete Ferenc
0:23,60 698 p.
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Kedveled 35 ezer kedvelés
Rajtad kívül 165 ismerősöd kedveli ezt.

további hírek »

Sokan megfújhatják  Figyelem, Fehérváron szondáztatnak zsaruk!

A feol.hu információi szerint a Székesfehérvár területén autózóknak számítaniuk kell arra, – sajnos a pontos helyszínről egyelőre
nincsenek információink  hogy a rendőrök ma délután az úgynevezett finn módszerrel szondáztatni fognak.

610 sofőrből 4 volt ittas

A TISPOL ellenőrzések alapján a rendőrök december 11. és december 13. között fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést
tartottak Fejér megye közútjain.

Ittas vezetés, gyalogosgázolás és kábítószer birtoklás miatt intézkedtek a megyei rendőrök

Az elmúlt 24 rendőrségi hírei Fejér megyéből.
további hírek »

Bernd Storck: alakul a válogatott gerince

Telki  A 2016os labdarúgó Európabajnokság sorsolását követő napon már Telkiben találkozott a magyar válogatott, hogy
megkezdje felkészülését a franciaországi kontinensviadalra.
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Kiütéses sikerek a szorítóban

Dunaújváros – Nagy pofonok, látványos kiütések és minden nemzetközi mérkőzésen magyar siker – röviden így foglalhatjuk össze
a Felix Promotion által Dunaújvárosba szervezett szombat esti, évzáró profi bokszgálát.

