PSN Zrt. Sportiskola, jégkorong szakosztály
szakmai beszámoló,
2014/2015-ös évad
Tavalyi idényünk nyitányaként 2014. augusztus 10-én 22 versenyzővel és azok hozzátartozóival
érsekújvári edzőtáborba vonultunk, ahol napi két edzéssel töltöttük az időt. Ez a nyári, egyébként
számunkra korábban jégmentes időszakban óriási fejlődést jelentett a gyerekek jégbiztonságában és
játékfelfogásában egyaránt.
A nyár „száraz edzésekkel” folytatódott, majd szeptember 28-án, néhány kaposvári tréninget
követően két dunaújvárosi mérkőzéssel megkezdődött számunkra a meccsidőszak.
A 2014/2015-ös bajnokságban előkészítő korosztályban a Szekszárddal közösen indítottunk
csapatot a „B” csoportban. Végigjátszottuk a 24 fordulóból álló mérkőzéssorozatot a kiírás szerint.
Mivel sem mi, sem a Szekszárd sem rendelkezik fedett nagypályával, ezért a hazai mérkőzéseinket
Dunaújvárosban, Pécstől 170 km-re játszottuk. Utólagos értékelésem szerint ebben a csoportban
„kicsit magas volt a léc” számunkra, illetve a szekszárdiak számára is, nekünk a tudásunk alapján a
„C”-csoportban lett volna a helyünk. Ugyanakkor az osztály magasabb színvonala révén nagyon
sok tapasztalatot szereztek a gyerekek és nagyon sokat fejlődtek. (Negatívumként talán csak a sok
vereség pszichés hatásait említhetjük.)
Mivel a játékosok közül mind a sajátjaink közül, mind a Szekszárd csapatából sokan feljebb léptek
korosztályukból, úgy döntöttünk, hogy az előkészítő és kölyök korosztályban továbbra is
együttműködünk. Ebben a két korosztályban ugyanis egyik szakosztály sem tudja megoldani
egyedül a nevezést. Hisszük, hogy az idei évadhoz hasonlóan a következő versenyévadban is jól
együtt tudunk működni.
A 2014/2015-ös bajnokságban U-8 és U-10-es korosztályban 10 (5-5) kupán vettünk részt,
amelyekből az egyiket mi is rendeztük Kaposváron. Mindkét saját rendezésű kupánkon 8–8 csapat
vett részt, a kupák szakmailag is hasznosnak bizonyultak, emellett minden gyermek jól is érezte
magát rajtuk.
A jövő szezonban szeretnénk tovább bővíteni a sportolói létszámot, emellett csapatot indítani U-10ben és U-14-ben közösen a Szekszárddal, továbbá az U-8-ban is.
Pécs, 2015. 06. 15.
Maretics György
szakosztályvezető

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.
Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzrt.hu • www.psnzrt.hu
Hullámfürdő: (72) 512 935 • Lőtér: (30) 952 85 96• Műjégpálya: (72) 254 923
Sportcsarnok (72) 312 446 • PSN Zrt. Sportiskola: (72) 312 111 • Várkői-stadion: (72) 212 246

