
 

Klubunk, a Biofit SE fennállása óta foglalkozik az amatőr sportolók mellett versenyeztetéssel 

is, és a versenyzők folyamatosan szállítják a jobbnál jobb eredményeket. A hosszú idő óta 

tartó működés és ez az eredményesség szinte megköveteli, hogy minél többet segítsünk a 

sportolóknak, akár amatőrök, akár versenyzői szinten űzik e sportágakat. 

Ha kell, a szakmai tudással, ha kell pályázati támogatások sikeres megszerzésével. 

Nézzük a konkrét eredményeket ennek fényében:  

testépítésben és fitnessben is elképesztően hosszú a többszörös magyar bajnokok sora, de a 

nemzetközi színtéren is letették a névjegyüket a klub tagjai.  

 

A fitness iskola növendékei évek óta jeleskednek, ha csak az idei év eredményeit tekintjük:  

Felnőtt korosztályban: 

- Hidasi Szandra Arnold Classic Europe 3.,  

- Németh Vivien ugyanezen versenyen egy másik kategóriában 5., 

-  Polgár Ildikó Európa-bajnok 

 

Junior korosztályban a tavaszi Európa-bajnokságon hat versenyző képviselte klubunkat 

Spanyolországban. Toroczkay Anita, Molnár Tünde nem kerültek 10-be, de Perecz Laura 

és Tupi Róbert 7.lett,  

- Ágoston Dorottya 2.,  

- míg Szabó Nikolett Európa-bajnok!  

 

E két utóbb említett versenyző a neves nemzetközi felnőtt versenyen is elindult, a prágai 

Amatőr Olympián, ahol ismét miénk lett az 1.és 2.hely Niki és Dóri jóvoltából!  

 

Ez után megint felnőtt nemzetközi verseny következett, az Arnold Classic Europe, ahol 

Szabó Niki a 2. helyet szerezte meg! 

 

Ősszel a Mexikóban rendezett világbajnokságon 

Tupi Róbert 5.,  

Szabó Nikolett 3. lett 

 

A korosztályos kategóriákban: 

Varga Petra az Európa-bajnoki 8., hely 

Benkő Fruzsina a világbajnokságon is, az Európa-bajnokságon is 2., testvére  

Benkő Regina mindkét világversenyen a bajnoki címet szerezte meg! 

 

Ezzel Regi őrzi veretlenségét, immár ötszörös világ-és háromszoros Európa-bajnok! 

Ezért is kapta meg idén már másodszor az „Év utánpótlás versenyzője” címet, míg Szabó 

Nikolett az „Év fitness versenyzője”címet, és edzőjük Koós Katalin az idén harmadszorra 

kiírt díjátadón harmadszor az „Év utánpótlás edzője” címet. 

 

Testépítésben is jeleskedtek sportolóink, hiszen  

- Rozgonyi Csaba, Molnár Tamás is Magyar bajnokok és mindketten Európa-bajnokok 

lettek kategóriájukban. 

 

Persze utánuk is sorban áll már a következő korcsoport, legyen az testépítés, pláne fitness 

szakág, hiszen a legkisebbek is már megmutatták tudásukat, kik a korosztályos Magyar 

Bajnokságon, Magyar Kupán, kik pedig az általunk rendezett versenyen.  

 



 

Ismét nagy sikert aratott a második alkalommal lebonyolított saját rendezésű 

gyermekversenyünk a Fitness Ajándék Kupa, ahol több mint 100 gyermek mérte össze 

tudását.  

Az óvodásoknál nem is elsősorban az eredmények, a versenyzés a lényeg, hanem hogy 

bátrabbak, magabiztosabbak legyenek és élvezzék a mozgás örömét a többi hasonló korú 

jelenlétében. És testközelből láthassák a „nagyokat”, akik már komoly eredményekkel, 

rengeteg éremmel és serleggel rendelkeznek.  

Nagyon ügyesek, aranyosak voltak a gyerekek, akik boldogan fogadták a sok-sok ajándékot, 

legyenek akár 5, vagy 15 évesek!  

A jelenlévő szülők, edzők hasonló elégedettséget mutattak, hiszen sportolóik eredményesek, 

boldogok voltak, tele ajándékkal. 

Persze nem csak versenyezni szeretnek ezek a fiatalok, hiszen jó megmutatni tehetségüket 

más különböző rendezvényeken, ahol még a tét sem nyomja őket.  

 

Részt vettünk idén is bemutatónkkal a kőbányai adidas Streetball Fesztiválon, a Kőbányai 

Óvónők sportnapján, a Nagy Sportágválasztón, és két karate Európa-bajnokságra is a mi 

csapatunkat kérték. 

 

Ezekért a sportolókért, az általuk hozott eredményekért, elismerésekért érdemes dolgozni, 

ezért köszönjük a pályázati segítséget is, amit Önök biztosítottak!! 

 

Természetesen a jövőre vonatkozóan is vannak tervek, célkitűzések: 

 

Kicsit nehezebb lesz az indulásunk az év elején, mert rajtunk kívülálló okok miatt el kell 

hagynunk telephelyünket, ahol megalakulása óta, 1992 óta a klub működik. De természetesen 

dolgozunk tovább az új helyen is, az amatőr sportolókat ugyanúgy becsben tartva és értékelve, 

ahogy a versenyzőket is.  

 

Tavasszal junior és felnőtt Európa-bajnokságra készülünk több versenyzővel mennénk 

Spanyolországba; nagy valószínűséggel a nem olimpiai sportágak I.Európai Olimpiai Játékán 

Bakuban a mi versenyzőnk képviselheti hazánkat fitnessben. 

 

Készülünk az Amatőr Olympiára, az Arnold Classicra, a gyerek vb-re, Európa-bajnokságra, 

Budapesten rendezik a felnőtt világbajnokságot, ide több sportolóval is szeretnénk kvalifikálni 

magunkat.  

 

Tervezzük ismét az Ajándék Kupa megrendezését, és minél több rendezvényen képviseltetni 

magunkat, a klubunkat, tudásunkat, felkészültségünket.  

 

Mindezekhez persze sok anyagi és nem anyagi támogatás is szükségeltetik, de mindent 

megteszünk, hogy jó körülményeket teremthessünk sportolóink számára. 

 

Budapest, 2014-12-10. 


