Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Vízilabda szakosztály

• A vízilabda utánpótlás szakág felépítése:
A PSN Zrt. vízilabda szakosztály szinte teljes mértékben versenysportszakosztály (fiú).
Legfőbb célunk kettős. Egyik oldalról az egészséges életre nevelés, az egészséges testi és
szellemi fejlődés biztosítása és a vízilabda sport által nyújtható pozitív személyiségi jegyek
és tulajdonságok minél hatékonyabb megszerzése, elsajátítása. Másik oldalról pedig a minél
eredményesebb szereplés az országos és területi bajnokságokban és a tehetséggondozás
(OB I-es, ifjúsági és juniorválogatott játékosok nevelése).
Korosztályok és bajnokságok:
o Ifjúsági országos
o Serdülő országos
o Ifjúsági-serdülő, Dunántúl
o Gyermek A, országos
o Gyermek B, Budapest
o Gyermek C, Budapest
o Baby A, Dunántúl
o Baby B, Dunántúl

• Az újonnan jelentkező gyermek első edzésén a korosztályos edző megnézi a fiatalember
úszástudását és ezek után konzultál a szülőkkel a folytatásról. Általában két dolog történhet.
Az egyik, hogy azonnal csatlakozhat a gyermek a vízilabda szakosztályhoz, a másik pedig,
hogy partnerünk, a Pécsi Úszóiskola vízisport előkészítő csoportjának elvégzése után
kezdheti el a vízilabdaedzéseket.
• Az első két hónap ún. próbahónap, amikor a gyermek minden kötelezettség nélkül
kipróbálhatja a vízilabdázást és edzéseken vehet részt. Ezen időszakban nem kell
képzési díjat fizetni és a jelenléti ívre sem kerül fel.
• A PSN Zrt. vízilabda szakosztályában sportoló gyermekek minden hónapban képzési díjat
fizetnek. A képzési díj összege a Baby A korosztályos és fiatalabb gyermekek számára havi
3000 Ft/hónap, míg az idősebbeknek 8000 Ft/hónap. Képzési díjat adott szezonban minden
játékos tíz és fél hónapig fizet (augusztustól júniusig, a június fél hónapnak számít.
• A vízilabda szakágban minden korosztályban minden hétköznap vannak edzések.
A napi edzésbeosztás a kapott vízfelülettől függően lehet délutáni (15:00-16:30-ig vagy
16:30-18:00), vagy esti foglalkozás (18:00-20:00). Ezekről minden szezon elején, az
augusztusi alapozó időszak alatt kapnak információt a szülők.
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• Az alapozó időszak augusztus első hetétől kezdődik (vagy július utolsó hétfőjén). A
versenyidőszak általában szeptember közepétől december közepéig és január végétől június
közepéig tart. Korosztályokat tekintve az éppen aktuálisan érvényben lévő magyar
vízilabda-szövetségi versenyrendszerben az alábbi szisztéma szerint folyik a versenyeztetés:

KOROSZTÁLY

ÉLETKOR*

BAJNOKSÁG

Baby B

9 éves és fiatalabb

Dunántúli Baby B

Baby A

10 éves és fiatalabb Dunántúli Baby A

Gyermek C

11 éves és fiatalabb Budapest "Kőnigh"

Gyermek B

12 éves és fiatalabb

Budapest
"Markovits"

Gyermek A

14 éves és fiatalabb Országos

Serdülő

16 éves és fiatalabb Országos

Ifjúsági

18 éves és fiatalabb Országos

Ifjúságiserdülő**

16 éves és fiatalabb Dunántúli

JÁTÉKNAPOK
3-4 hetente
vasárnaponként,
tornarendszerben
3-4 hetente
vasárnaponként,
tornarendszerben
2-3 hetente szombatonként,
Pest megyei helyszínen
2-3 hetente szombatonként,
Pest megyei helyszínen
minden hétvégén
vasárnaponként, otthonidegenben rendszerben
minden hétvégén
vasárnaponként, otthonidegenben rendszerben
minden hétvégén
vasárnaponként, otthonidegenben rendszerben
3-4 hetente szombatonként,
torna rendszerben

*Az adott szezon augusztus 1-én megnézve
**tömegsportcsoport
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