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Ács Bence saját írása:
Nagyon jó volt Szlovéniában, jól éreztem magam, elég nehéz volt a pálya, mert
erdőben voltunk és nagy, izgalmas volt. És nekem jó emlékem volt Olaszországban,
mert szép a tenger és a házak, gyönyörű hely. Szlovéniában is gyönyörű, sok
érdekességet láttam, legközelebb újra megyünk:))

Tabacsik Orsolya eljelelte, leírom:
Elég hosszú volt az út, a futás nagyon nehéz volt. Volt emelkedő is. Szerencsére Zoli
edzővel futottunk, sikeresen célba értünk. A szállás jó volt, a táj szép. A legjobb a
bújócska volt.

Farkas Gergő:
A versenyen először vettem részt, nagyon nehéz volt. Egyedül nem mertem volna
elindulni. Térképről sok mindent nem értettem, de Zoli edző elmagyarázta nekünk.
Második nap a hosszabb táv volt, amin elfáradtam. Esőben is kellett futni, nem volt
jó.

Rafael Cintia:
A pálya nehéz volt. Térkép nem könnyű, sokat kell majd gyakorolni. Legközelebb
kipróbálnám egyedül. Szívesen mennék újra.

Hunyadi Zsuzsa kisérő, siket nevelő:
Én is írok néhány sort. Összességében jó volt. Köszönöm a lehetőséget. Ritka
lehetőség a siket diákoknak, hogy külföldi versenyeken szerepeljenek. Jó lenne, ha
legközelebb Szebeli István is jelen lenne, mert ő maga is tájfutó, könnyebb
elmagyaráznia Gyerekeknek. Itt elsősorban kommunikációra gondoltam. Jó lenne
minél több versenyen részt venni. Bízom benne, hogy lesznek még ilyen
lehetőségek.

Kovács Zoltán sporttagozat vezető:
A Lipica Open egy rangos nemzetközi tájfutó verseny melyen nagyon sok nemzet
képviseli magát. A versenyzők a mindig jó idő járás miatt, általában 5-15 fokkal van
melegebb mint nálunk és a technikailag nagyon nehéz terepek miatt vesznek részt a
versenyen. Nekünk is ez a két legfontosabb szempontunk volt mikor hallássérült
versenyzőink közül a legjobbakat elhoztunk ide. A versenyen nem ért minket
csalódás, szép időben és technikailag talán egy kicsit túl nehéz terepen is futhattunk
a gyerekekkel. Nekünk a versenyzésen kívül a tanulás volt a legfontosabb, így volt,
hogy a verseny végén meg egyszer kimentünk a terepre, ahol már lassan
beazonosítottuk a verseny közbeni hibázásaink okait!
Meglátásom szerint nagyon hasznos volt a fiataloknak ez a verseny, sokat tanultak,
amit majd a későbbiekben nagyon jól fognak tudni hasznosítani!

