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Idén 18. alkalommal rendezte meg téli síprogramját a Magyar Épületgépészek
Szövetsége. A helyszín az ausztriai Bad Kleinkirchheim volt, ahol egy hetet töltöttek el a
téli sportért rajongó épületgépész kollégák.

      

  

  

A program keretében megrendezték a MÉGSZ hagyományos síversenyét is, melyet oldott 
hangulatban tartott „funrace” zárt, vidám ügyességi feladatokkal. A síversenyen több
kategóriában (női és férfi, ifjúsági női és férfi, gyerek, snowboard) díjakat adott át Kirch Ervin, a
Magyar Épületgépészek Szövetsége alelnöke.

  

Az idei évben két új díj alapítására került sor, a KIRKOP Fűtéstechnika Kft. az ifjúsági női, a
DOMI Épületgépészet Kft. az ifjúsági férfi kategória díjazása mellett kötelezte el magát.
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A 2012-es év győztesei:

  

abszolút győztes: Pölcz Csaba

  

Felnőtt női: Magda Ingrid (I. hely), Pollák Gabriella (II. hely), Hartmann Beatrix (III. hely)

  

Felnőtt férfi: Halmi Csaba (I. hely), Izsófy Bálint (II.hely), Golyán László (III. hely)

  

Ifjúsági női: Strasser Zsófia (I. hely),  Cserkúthy Hanna (II. hely), Váradi Rita (III. hely)
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Ifjúsági férfi: Kirch Szabolcs (I. hely), Domonkos Dénes (II. hely), Ifj. Golyán László (III. hely)

  

Gyermek kategória: Lévai-Schádl András (I. hely)

  

Snowboard:  Strasser Tamás (I. hely), Cserkúthy Péter (II. hely)

  

Funrace: Halmi Csaba, Izsófy Bálint (I. hely), Pölcz Csaba, Flink János (II. hely), Kirch Ervin,
Fülöpp Tamás (III. hely)

  

  

Tekintse meg képgalériánkat itt!

  

A MÉGSZ 2013-ban is megszervezi hagyományos sítúráját, amihez már most elkezdi
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feltérképezni a síelést kedvelő épületgépészek igényeit.

  

Ha Önt is érdekli egy közös téli program épületgépész kollégákkal, töltse ki
kérdőívünket és adja
meg elérhetőségeit
, hogy jövőre Önnek is elküldhessük ajánlatunkat! (A kérdőív kitöltése 5 percet vesz igénybe.)

  

Tovább a kérdőívhez
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