A PSN Zrt. Sportiskola szakosztályainak
szakmai beszámolói, 2012

1.) ATLÉTIKA
Feladatunk az utánpótlás kiválasztása, gondozása, és sok oldalú felkészítése. 13 éves kor végén a
PVSK Atlétikai Szakosztályával kötött együttműködési szerződés alapján, szakági csoportokba
átadjuk az atlétapalántáinkat.
Kárpátiné Kövesi Enikő részfoglalkozásban 15 fővel, Béliné Fekete Viktória főfoglalkozásban
kétszer 15 fővel tart edzéseket. Jó időben a PVSK Verseny utca 11 szám alatti rekortán pályán,
november 1-től pedig a Széchenyi Gimnázium és Általános Iskola futófolyosójában. A gyerekek
edzéslátogatása 85%-os. A „lemorzsolódás” főbb okai: más, általában labdás sportág választása.
Saját versenyünk fedett pályán a Mikulás-kupa háromtusaverseny a II. kcs. részére, 2x60 fő
részvételével. A Széchenyi-kupa a III.–IV. kcs. részére kb 100 fővel. Fiataljaink háromfordulós
országos kiírásos Boros Dezső fedett pályás atlétikaversenyen vettek részt Bonyhádon, melyet
szoros küzdelemben meg is nyertek. Szabadtéren részt vettünk minden kiírt országos bajnokságon,
egyéni, váltó, és összetett versenyen.
Segítettünk a Várkői-pályán rendezett körzeti és városi diákolimpia és a tehetségkutató verseny
rendezésében, valamit ösztönöztük minél több atlétánk indulását ezeken a versenyeken. Sajnos az
iskolák nincsenek érdekelve a minél jobb eredmények elérésére.
A gyermek korosztály versenyrendszerét átalakították. A Sport XXI. Regionális versenyrendszere
lépett életbe. Itt két terematlétikai, két mezei futó, és három pályaversenyen kell kötelezően
elindulnunk. Az U13 korosztályunk az eddigi versenyeket megnyerte, az U11 pedig második és
harmadik helyen végzett.
Ferenczi Imre edző Bonyhádra távozása után mára sikerült a helyére új edzőt találni a nagyok
mellé. A 13-14 éveseink ugró-, dobó-, és középtávfutó csoportokba kerültek. Sokan maradtak az
atlétika mellett, négyen más sportágat választottak.
2012-ben elért legjobb (dobogós) eredmények:
Gyermek korosztály országos versenyek:
- Boros Dezső fedett pályás emlékverseny Bonyhád, csapat 1.
- „Ki a leggyorsabb? Ki a legkitartóbb? OB Zalaegerszeg, 60 m: Scheffer Bianka 3.
Serdülő korosztály:
- Székesfehérvár összetett OB
Fiúk:
13 éves nyolcpróba Szemes Máté 3.
15 éves többpróba csapat 2.
13 éves csapat: 3. (Szemes Máté,Joó Alexander, Ángyán Balázs, Tóth Péter)
Lányok:
14 é csapat: 1. (Keresztes Réka, Patacsi Vivien, Vörös Vanessa, Grisnik Sára)
Tatabánya egyéni OB
Lányok:
Súlylökés: Schwara Anna 2.
Gerelyhajítás: Schwara Anna 1.
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Ügyességi CSB: Pap Attila magasugrás 1.
Sport XXI. Pályaverseny Szekszárd U13: 1., U11: 2.
Sport XXI. Fedett pályás verseny Bonyhád U13: 1., U11: 2.

Béliné Fekete Viktória és Kárpátiné Kövesi Enikő
ATLÉTIKA II., KÖZÉPTÁVFUTÓ SZAKÁG
A szakosztály egy szakágas (közép- és hosszútáv) és a PFK megszünését követően alakult meg
Munkáját újonnan szervezett versenyzői állománnyal 2011-ben a PVSE szineiben kezdte meg.
2012 évtől a PSN.Zrt. szakosztálya lettünk és műhelymunka keretében törekszünk eredményesekké
válni.
A jelenlegi versenyzői állomány létszáma: igazoltak és újoncok, 27+9 fő. A versenyzők
edzésmúltja 1–1,5 éves. Ilyen rövid idő alatt érdemi teljesítményt nem lehet elérni, ahhoz legalább
2–3 évre lenne szükség!
A rövid múlt ellenére vannak tehetségesnek vélt, s már a korosztályos bajnokságban is dobogós és
döntős versenyzőink. A munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.
2013 évre több válogatottat, s korosztályos élvonalbeli versenyzőt kívánunk nevelni.
A szakosztály edzéseit Fogarasi Sándor és Tarnóczi Tamás vezeti.
Fogarasi Sándor
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2.) HEGYIKERÉKPÁR (DOWNHILL)
???
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3.) KAJAK-KENU
A 2012-es évet a szokásoknak megfelelően tornatermi, szabadtéri futó és úszóedzésekkel kezdtük,
egészen a márciusi vízre szállásig. A tavi, vízi idényt Orfűn március elején kezdtük meg. Idén is két
edzőtáborban vettük részt. Néhány hét itthoni munka után a teljes versenyzői gárdát Szolnokra
vittük táborba, ahol minden csoport napi két vízi, és egy kondicionális edzésen vett részt.
Az edzőtáborok után már folyamatosan a Pécsi tavon készültünk, heti 5-6 alakalommal. Az iskola
végeztével napközis rendszerre tértünk át, így sportolóink reggel 8-tól délután 5-ig a vízitelepen
tartózkodtak. Az országos vidékbajnokság és az országos bajnokság között tartottunk
sportolóinknak Orfűn edzőtábort, amely esetében az éjszakákat is tó partján töltöttük. A napi Pécs Orfű utazást kihagyva, több időt tudtunk az edzésekre, és a regenerációra fordítani, esténként pedig
a csapatépítésre. Az idény az országos bajnokságig, július végéig tartott, utána kaptak néhány hét
pihenőt a srácok.
Augusztus végén megkezdődött az őszi versenyekre való felkészülés. Kezdetben ismét egész nap a
csapattal voltunk, majd az iskola megkezdésével ismét délután jártunk edzésekre. A szeptemberoktóberi keretfeltöltő és évadzáró viadalok után, október 22-től tornaterembe vonultunk, ahol
kezdetben játékosan, majd egyre intenzívebben kezdtük meg a téli alapozást, tornateremben,
uszodában, illetőleg a futó munka szempontjából a Mecseken.
Idén is, a megszokottakhoz híven, a lehető legtöbb szövetségi rendezésű síkvízi és erőnléti
versenyen részt vettünk, és számos régiós, kis viadalon is megmérettetünk. Versenyeztünk
Győrben, Tolnán, Szolnokon, Kaposváron, Velencei tavon, és Szegeden is. Szakosztályunk, idén 16
kajak-kenu érdekeltségű versenyen vett részt.
Az eredményességünk tekintetében, a női szakágban jelentős fejlődésen mennek keresztül lányaink
és létszámuk. Czakó Dorina, Meiszterics Luca, és Tárnai Viktória rendre odaférnek az élmezőny
mögé, döntős helyezéseket hoznak, egyesben és párosban is.
A fiúk esetében is biztató jelei vannak a jövőre nézve az eredményességnek, így pl. Fillár Csongort
említve, aki az Eszkimó-Indián Játékokon, a vidéki és az országos váltóban, az országos
diákolimpián, továbbá a kis versenyeken is egészen jól szerepelt. A váltóban Kuti Álmos és Müller
Bálint voltak Csongor társai, akik az említett csapatversenyeken túl, az Országos Diákolimpián
szerepeltek sikeresen.
A létszám minden évben felemásan alakul nálunk. Télre mindig erősödünk, de mire ismét Orfűre
járunk, rendszeres a lemorzsolódás, ami főként az utazás nehézségeire, időszükségletére vezethető
vissza. Most ősszel, az olimpia és a Nagy Sportágválasztón való megjelenés eredményeként, megint
szép számmal látogatják az edzést a fiatalok, igyekszünk átmenteni őket a főszezonra is.
A kajak-kenu szakosztály a 2012-ben az önkormányzati támogatást sporteszközök (így kajakok,
kenu- és kajaklapátok, kondicionáló eszközök) beszerzésre, sportággal összefüggő utaztatás
(versenyek, edzőtábor) finanszírozására fordította, ezúton is köszönve.
Id. Csaba András
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4.) KÉZILABDA
Pécs a város jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében is nagy jelentőséget tulajdonít a sportnak. Ennek
keretében kiemelten foglalkozik az utánpótlás-neveléssel valamint a versenysporttal is.
A célok megvalósulásáért kézilabdában teljes körű az együttműködés a város, az egyetem és a PSN
Zrt. között. Fent nevezett szervezetek együtt vállalnak szerepet a kézilabda-szakosztály
működtetésben. A PSN Zrt. több szakosztályt működtet, a melyek között – mind eredményesség,
mind létszám tekintetében – jelentős szerep jut a kézilabda szakosztály fiú és lány szakágának.
Megvalósult célok a szakmai koncepció tükrében
A fiú és lány szakág képviselői – az érintett sportszervezetek közti megállapodás alapján – jelenleg
a NB I., ill. NB I. B osztályban szereplő felnőttcsapatok utánpótlás-csapataiként versenyeznek.
A 2012-es naptári év eredményeinek, történéseinek áttekintésekor meg kell vizsgálnunk a
2011/2012-es bajnoki év tavaszi, és a 2012/2013-as bajnoki és őszi szakaszát.
Az előző évek statisztikája alapján a kézilabdázó gyerekek létszáma csökkenő, vagy legalábbis
stagnáló. A tavaly nyáron megkezdett szakmai munka segítségével elindult a sportág népszerűsítése
a gyerekek, a testnevelők, a közönség és a gazdasági élet szereplői között egyaránt, amelynek
eredményeként 206 gyerek kézilabdázott a PSN Zrt. színeiben a 2012-es versenynaptári év végén.
A 2012-es év végi nyilvántartása szerint, jelenleg 126 fiú és mindösszesen 52 lány látogatja
rendszeresen az egyesületi foglalkozásokat. Látható, hogy a férfi szakág utánpótlás vonalán a
létszám megtartott, míg a női szakág utánpótlása esetében jelentős létszámcsökkenés tapasztalható.
Ennek legfőbb oka a nyáron történt felnőtt női NB I. B-s csapatnál történt változás. Mivel a felnőtt
csapat egésze távozott az egyesülettől, így a junior játékosok – és a serdülő csapat egy része - a
versenyszabályok értelmében, átigazolásra kerültek a PTE–PEAC csapatába, valamint az edzői
keretben történt személyi változások is elsősorban a női szakágat érintették, így
csoportösszevonásokat kellett átmenetileg bevezetni. Ennek egy nehézkes szakmai felkészítés lett
az eredménye, melynek az itt nem részletezett, ám annál nyilvánvalóbb okai miatt a lány vonalon 3
hiányzó korosztály is van.
A férfi szakágban cél az első osztályában való szereplés jogának utánpótláskorú játékosok
közreműködésével történő megtartása, valamint emellett az utánpótlás csapataink jó (5-8.helyezés)
szereplése. Az évad végére stabil és megfelelő létszámú, magas szakmai színvonalat teljesíteni
képes csapat állt össze, megalapozva a további bajnoki szereplést.
Ennek alapján későbbi közép- és hosszú távú cél lehet a tradícióknak megfelelően egy első osztályú
középcsapat, illetőleg egy nemzetközi szereplési jogot kiharcoló szezon teljesítése.
A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú
sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai idején történő átigazolásával és csapatba építésével
kívánjuk a továbbiakban is megvalósítani.
A női szakág vonatkozásában a fenti alapelvek mentén, az utánpótlás jelenlegi létszáma és szakmai
eredményességi mutatói alapján a korosztályos csapat létszámhiányainak feltöltése és a szakmai
munka megerősítése kell, hogy megkezdődjön.
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Edzések
A 2011 / 2012-es versenyévben az edzések száma csoportokra lebontva egy hét vonatkozásában az alábbiak:
Csoport
U8 lány
U9-U12 lány

Edzésszám/hét
3x1,5 óra
4x1,5 óra

serdülő lány

4x1,5 óra

junior lány

5x1,5 óra

Csoport
U8 fiú
U9-U10 fiú
U11- U12 fiú
serdülő fiú
ifjúsági fiú
junior fiú

Edzésszám/hét
2x1,5 óra
3x1,5 óra
4x1,5óra
5x1,5 óra
5x1,5óra
5x1,5 óra

Az edzések a 2011/2012-es bajnokságban 6 helyszínen folytak. A 2011/2012-es bajnoki évhez
képest a 2012/2013-as bajnoki szezonra való felkészülést 5 helyszínen kezdtük meg, hasonló
időbeosztásban az előző szezonéhoz. A különbség elsősorban az U8-as korosztályt érintette,
változás, hogy U8-as korosztály összevonásra került, így a legkisebbek (fiúk és lányok) együtt
ismerkednek a kézilabdázás alapjaival. Erre két ok miatt került sor. Az egyik az edzőhiány, a másik
a teremhozzáférés korlátai a kora délutáni órákban. Az edzésszám tekintetében változás, hogy a hét
5 napján van lehetőségük ellátogatni a foglalkozásokra, biztosítva ezzel a lehetőséget, hogy a tanóra
és más különórai elfoglaltságaik mellett legalább heti 2–3 alakalommal sportoljanak. Versenyezni
azonban csak a fiú csapat versenyez, mivel a lányok állandó létszáma nem éri el a versenyzéshez
szükségel minimumlétszámot.
További változás, hogy fiú junior csapat játéktudás alapján két csoportra lett bontva, mivel edzőjük
a 2012/2103-as bajnoki évben a felnőtt NBI-es csapat vezetőedzője lett. A junior korú játékosok
egy része átigazolásra került a PVSE-hez, és a felnőtt csapat tagjaként, az ő edzéseiken vesz részt,
míg a többi junior korú játékos az ifjúsági csapattal készül a versenyekre.
Versenyrendszer,
1., a 2011/2012-es bajnoki évben
Az Országos Erima Gyerekbajnokságban csapataink összesen 57 alaklommal (1 alkalommal
átlagban 3-4 mérkőzés, 18 itthoni és 39 idegenbeli forduló) mérettették meg magukat. Az OSB
alkalmával a lányok 24 (12 hazai, 12 idegenbeli), a fiúk 18 (9 hazai és 9 idegenben játszott)
mérkőzést játszottak. NB I. B-s junior lány csapatunk 22 tétmérkőzést (11 hazai, 11 idegenbeli)
játszott a bajnokságban, míg az NB I-es fiú junior és ifjúsági csapatunk 28-28 (14 hazai, 14
idegenbeli) alkalommal szerepelt a bajnokságban.
OIK-on a legjobb16 közé került ifjúsági fiú csapatunk.
A bajnoki mérkőzéseken felül rendszeresen szerepeltek utánpótláscsapataink a környező
településeken megrendezésre kerülő 1 vagy több napos felkészülési tornákon, illetve néhány
alkalommal rendeztünk mi magunk is versenyeket, vagy 1-1 edzőmérkőzésre fogadtuk az ide
érkező vendégcsapatokat.
2., a 2012/2013-as bajnokságban
Lányok
Junior lánycsapatunk az NB I. B-s bajnokságban 2012 decemberéig 13 bajnoki fordulót játszott,
melyből 7 mérkőzés volt hazai rendezésű. Az Országos Junior Kupán a lejátszott 6 mérkőzésből 3,
míg az Országos Ifjúsági Kupán 5 mérkőzésből 2, a Nyílt Országos Serdülőbajnokság 13
mérkőzéséből 7 mérkőzés volt hazai rendezésű.
Az Országos Erima Gyerekbajnokságban az U14-es, az U13-as, az U12-es, az U11-es csapatainkkal
indultunk. Ebben felmenő rendszerű bajnokságban a versenyzés területi fordulói zajlanak, melyek
október végén – november elején kezdődtek.
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Fiúk
Junior és ifjúsági fiú csapataink az NB I-es bajnokságban 2012 decemberéig 15 bajnoki fordulót
játszottak, melyből 8 mérkőzés hazai rendezésű volt. Az Országos Junior Kupán és az Országos
Ifjúsági Kupán a lejátszott 6 mérkőzésből 3, míg a Nyílt Országos Serdülőbajnokság 12
mérkőzéséből 6 mérkőzés volt hazai rendezésű.
Az Országos Erima Gyerekbajnokságban az U14-es, az U13-as, az U12-es, az U11-es, az U10-es,
az U9-es (versenyen kívül) és az U8-as csapatainkkal indultunk. Ebben felmenő rendszerű
bajnokságban a versenyzés területi fordulói zajlanak, melyek október végén – november elején
kezdődtek. Decemberben az U14-es fiúk megyei fordulójának megrendezését szakosztályunk
bonyolította.
Felkészülési tornák
2012 nyarán megrendezésre került a PSN-kupa a fiú serdülő korosztálynak. Junior és serdülő
lányoknak a PTE–PEAC szakosztállyal közösen rendeztünk tornát. Mindezek mellett felkészülési
tornákon vettünk részt Csurgón, Szekszárdon, Budapesten, Siklóson és számos edzőmérkőzést
játszottunk a Pécs-környéki korosztályos csapatokkal.
Jövőbeli cél, hogy a még sikeresebb szereplés érdekében a jelenleg is magas szintű szakmai munka
eszközei lehessenek a hazai és idegenbeli felkészülési tornákon való szereplések, melyekre az
elmúlt évben csak nagyon korlátozott számban volt lehetőség a szűkös anyagi feltételek miatt.
A legjobb (bajnokságonként az 1-6.-ban) eredmények
2011/2012 Lány
Bajnokság
Elért legjobb eredmény
OSB lány
6. helyezés
(alsóházi rájátszás 2.)
Erima U16
országos elődöntő 4.
Erima U14
régiódöntő 3.
Erima U13
országos elődöntő 4.
Erima U12
megyei döntő 5.
Erima U11
megyei döntő 4.
Erima U10
megyei döntő 3.
Erima U9
megyei döntő 3.
2011/2012 Fiú
Bajnokság
Elért legjobb eredmény
OSB fiú
Alapszakasz 3.
Felsőházi rájátszás 6.
Erima U16
országos elődöntő 3.
Erima U14
országos döntő 5.
Erima U13
országos döntő 6.
Erima U12
országos elődöntő 4.
Erima U11
országos elődöntő 3.
Erima U10
országos elődöntő 4.
Erima U9
országos elődöntő 3.
Erma U8
megyei döntő 2.
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5.) KOSÁRLABDA
???
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6.) RÖPLABDA
I., Versenyek, eredmények
1., 2011/2012-es bajnokság tavaszi idény (2012. január–június)
- Az NB II. junior bajnokságban szerepeltünk, eredményünk 5. helyezés.
- Somogy Megyei Felnőtt Bajnokságba is neveztük junior-ifjúsági-serdülő csapatunkat, kiegészítve
néhány felnőtt játékossal. A cél az utánpótlás rendszeres versenyeztetése volt, 7. helyen végeztünk.
- Pécs Városi Férfi-Fiú Bajnokságot szerveztünk három kategóriában. A három kategóriában
összesen 15 csapat nevezett, melyek 71 mérkőzést játszottak ! Célunk utánpótlás versenyzőink
versenyeztetése volt, ’A’ és ’B’ kategóriában jóval idősebb középskolai, illetve egyetemi csapatok
ellen versenyeztünk.
’Mini’ kategóriában 3., ’A’ és ’B’ kategóriában 4. helyen végeztünk.
2., Strandröplabda (2012. június–augusztus)
Utánpótlás korú versenyzőink részt vettek több versenyrendszerben és kupán is a nyár folyamán, fő
versenyük a Somogy Megyei Körverseny volt – Balassa Béla, Balla Róbert, Bruder Balázs és Fdor
Dániel rendszeresen versenyeztek. A csoportkörből többször továbbjutottak, így a nyolcas táblán
pontszerző helyen végeztek. Fodor Dániel a Hakány Kupán 3. helyezést ért el. Balassa Béla a
Somogy Megyei Körverseny összesített ranglistáján férfi párosban 4., vegyes párosban 6. helyen
végzett.
3., 2012/2013-as bajnokság őszi idény (2012. szeptember–december)
- Az együttműködő felnőtt csapat, a PTE-PEAC feljutott és elindult az NB I-ben. Utánpótlásunk
számára adódott a feladat, hogy a kötelezően előírt gyermek, serdülő és junior csapatot kiállítsuk.
Létszámunk növelésével ez sikerült.
- NB I junior bajnokságban szerepeltünk, két mérkőzést sikerült megnyerni, 9. helyen áll csapatunk.
A bajnokság során eddig négy hazai mérkőzést rendeztünk.
- Országos Serdülő Bajnokságban szerepeltünk, alsóházi küzdelmekben folytatjuk. Egy hazai
fordulót rendeztünk.
- Országos Gyermek Bajnokságban szerepeltünk, alsóházi küzdelmekben folytatjuk.
- Somogy Megyei Felnőtt Bajnokságba is nevezett a PTE-PEAC felnőtt ’B’ csapata, melyben több
junior korú játékos is szerepel. Az eddigi két forduló eredményei alapján az élmezőnyben állnak.
A PTE-PEAC felnőtt NB I-es csapatában három junior korú kerettag is van, közülük egy
rendszeresen játéklehetőséget is kap. A PTE-PEAC a Felnőtt Férfi NB I-es Bajnokságban az
alapszakaszban a 7. helyen áll.
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II., Költségek, támogatás felhasználása
Szakosztályunk fő kiadási tételei voltak:
- edzői bérek és járulékok;
- nevezési díj;
- csapatok utaztatása;
- terembérleti díj;
- játékvezetői díjak és költségtérítés;
- hazai fordulók rendezési díjai.
2012 őszétől NB I-ben szerepel a felnőtt pécsi csapat, így az utánpótlás is. Ez a költségek
növekedéséhez vezetett. A nevezési díj, az edzés és csapatszám miatt a terembérleti díj, a plusz
edző foglalkoztatása, valamint a versenyeztetés miatt az utazási költségek is megnövelték az anyagi
terheket. Mindezekkel együtt 2012. december végén kb. +200 000 Ft egyenleggel zártuk az évet.
Az önkormányzattól kapott sportiskolai támogatásból 600 000 Ft jutott a röplabda szakosztálynak.
A fenti kiadásokat ebből, és a tagdíj bevételeinkből fedeztük. A támogatás elszámolásához nagy
tételű számla a nevezési díj (300 000 Ft, július vége), és a terembérleti díj (kb. 230 000 Ft,
december 28.).
Gyöngyösi Zoltán
Fiú röplabda szakosztály, vezetőedző
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7.) SPORTLÖVÉSZET
A szakosztály egyetlen versenyzője Csonka Zsófia.
2012-ben értünk a londoni olimpiai ciklus végére, így az éves tervezésnél és a felkészülésnél is
ehhez a főversenyhez igazítottuk a munkát. Felkészülésünk fő célkitűzése mindkét számban az
olimpiai döntős szereplés elérése volt. Tudatosan készültünk a pontlövész számok fejlesztésére,
ezek stabilizálására. A szezont korán kezdtük, a formát már novembertől ellenőriztük az itthoni és
közeli külföldi versenyeken. Elmondhatjuk, a versenyeredmények már a késő őszi megmérettetések
alkalmával a nemzetközi versenyekhez méltóak, a döntőbe jutáshoz elégendőek voltak, mely
folyamat stabilizálódott, így Zsófi légfegyveres teljesítményét és az olimpiai célkitűzést ezek
alapján hangolhattuk. Kiemelt technikai fontosságú célkitűzés a sportpisztolyhoz szükséges
olimpiai lőszer válogatása, illetve a rossz markolat megcsináltatása volt.
Kiemelt versenyek összefoglalása:
•
Európa-bajnokság (Finnország, február): egyéni 5. hely és csapat ezüstérem méltó lezárása volt a
légfegyveres szezonnak.
•
Légfegyveres Országos Bajnokság (Eger, április): 2. hely
•
A Világkupasorozatot (London, Milánó, München (április-június) döntős helyezés nélkül, de az
élmezőnyben zártuk, a munkát abban a negyedévben egészségügyi probléma hátráltatta. A megváltozott
fogási technika miatt a régi markolatot a Milánói világkupán szakemberrel kellett lecseréltetni. Többszörös
ínhüvelygyulladás, és teljes csuklóízület gyulladás lépett fel Zsófinál. A müncheni világkupát követően 2 hét
teljes pihenőben egyeztünk ki orvosi konzultáció mellett.
•
A Londoni Olimpiai Játékok (London, július-augusztus):
Légpisztolyos versenyszámban: a 16. helyen zárt Zsófi, alig pár körrel lemaradva a döntőről.
Sportpisztoly 30+30 számban: a 6. pontszerző helyen zárt és a magyar női pisztolyos sporttörténelemben 25
év után újra képviselte hazánkat versenyző olimpiai döntőben. Az olimpiai edzés- és versenynapok során
több kellemetlenséget és komoly fejtörést okozott a közös szakmai munka és konzultáció lehetőségeinek
kitalálása, megoldása, az edzői akkreditáció hiányában.
•
Sportpisztolyos Országos Bajnokság (szeptember, Budapest): magabiztos Országos Bajnoki cím
megszerzése.

Sikeres szezont tudhatunk magunk mögött, melyet mutat az európai- és világranglistán elért stabil,
legjobb 10 közötti hely. Az olimpia után sok prezentáció, hivatalos megjelenés várt Zsófira,
melyeken örömmel vett részt. A technikai célkitűzések közül egyelőre le kellett mondanunk az
elektronikus illetve lézeres berendezésről, mely még többet tehetett volna hozzá a sikerhez. Az
tervezett fegyvervásárlás is várhatóan 2013-ban realizálódik.
Összefoglalva: Számos hazai és külföldi felkészítő verseny, gyári lőszerválogatás és
fegyverjavítások, több külföldi és néhány hazai edzőtábor, három Világkupa,egy Európa-bajnokság
és a XXX. Nyári Olimpiai Játékok tették ezt a sikeres évet mozgalmassá. Az év zárásaként örömteli
visszajelzés az elvégzett munkánkról, hogy ismét Zsófit választották az év sportlövőjének, immáron
negyedik alkalommal!
Csonka Péter, felkészítő edző
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8.) TÁJFUTÁS
Az időszakot több külön periódus jellemezi.
- Január 01. - március 10.: alapozó felkészülési időszak.
- Március 11. - június 30.: tavaszi a verseny időszak.
- Július 01. - augusztus 31.: Nyári felkészülés, vegyes időszak.
- Szeptember 01. - október 26.: Őszi versenyidőszak.
- November 05. - november 30.: Átmeneti időszak.
- December 03-tól: 2013. évi alapozási időszak.
Csoportok száma: 2
Újonc csoport: Vonyó Péter
Haladó csoport: Viniczai Ferenc
Újonc csoport
A fent említett célkitűzéseknek és megfelelően az említett helyszíneken megfelelő létszámokkal és
körülmények között végeztük a munkát. A téli időszakban anyagi erőforrás hiányában az újonc
csoportnak szerettünk volna plusz egy tornatermi edzést beilleszteni, de ezt nem tudtuk
megvalósítani.
Az edzéseken rendszeresen 10-18 gyerek vett részt, csoportoktól függően és az edzésterveknek
megfelelő munka folyt.
Az alapozási időszakban nehezebb a futófolyosóban megoldani a kondicionális képzések teljes
sorát, mivel a futófolyosóban kevés a rendelkezésre álló eszköz. Ehhez hiányzott egy felszerelt
tornatermi edzés. Az esetleges jó időjárási körülményeket kihasználva szabadtéri edzések is
megtartásra kerültek.
Haladó csoport:
A csoport a munkáját nagyobb részben szabadtéri edzésmunkával végezte és ez kiegészült a
futófolyosó használatával az edzések második szakaszában. Ez nagyon sok pluszképzést tett
lehetővé A magasabb szintű felkészülés miatt itt sikerült a tornatermi edzéseket is megoldanunk egy
pénteki edzés beiktatásával.
A szerdai edzéseket tájfutó barátok, szülők erdőhöz közel eső lakásaitól indulva szerveztük. Ennek
okai: így tudjuk a változatosabb felkészüléssel az alapozás monotóniáját oldani, a szakmai munka
magasabb szinten tud megvalósulni, a téli időszak rövidebb nappali ideje miatt kevesebb utazási
időre van szükség.
Programok:
Az időszak legfontosabb programja a PVSK-val közös szakosztályi edzőtábor volt 2012. 03. 02-04.
Orfűn. Februárról halasztottuk el az edzőtábort időjárási nehézségek miatt: Három nap, öt edzés és
egy uszodai regeneráció volt a programban. Eredményes jól sikerült tábor volt. A gyerekek
összetartása is nagyon fontos volt és, hogy a csoportok még jobban megismerhették egymást.
Utazásban több szülő és PVSK-s felnőtt versenyző is segített.
A versenyekről röviden
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Felkészülési versenyek időszaka:
Március 11: Megyei Hosszú távú bajnokság Árpádtető:
Az időjárási nehézségek miatt a létszám még nem volt teljes ui. sokan visszarettentek a reggeli havazás
miatt. Akik részt vettek eredményesen szerepeltek.
Március 17-18. Spartacus Kupa Vérteskozma:
A PVSK-val közösen az utazási lehetőségeket kihasználva néhány versenyzőt el tudtunk vinni a versenyévad
nyitó rendezvényre. Ekkor került megrendezésre az utánpótlás válogatott edzőtábor is, ahol Szuromi Mátyás
versenyzőként, valamint Viniczai Ferenc, mint segítő edző vettek részt.
Március 24-25. Mecsek Kupa Abaliget
Az egyik legfontosabb felkészülési verseny volt. Az edzők komoly szerepet vállaltak a verseny sikeres
lebonyolításában.
Szeretnénk megköszöni Gyöngyösi Zoltánnak és Zalay Zoltánnak a segítségét a rendezés során felmerült
nehézségek megoldásában és lebonyolításában.
Sok versenyzőnk vett részt a versenyen ahol szép bíztató eredmények is születtek valamint felmérhettük a
felkészülés sikerességét,
Április 14-15. Postás Kupa Pilisszentkereszt
Fontos felkészülési verseny főleg a haladó csoportnak.
Két nap három verseny. Az év első váltó versenye. Volt, aki más korosztályban versenyzett és a váltók
kipróbálása is fontos volt számukra. eredményes hétvége volt.
Április 22. Baranya megyei diákolimpia Deseda-tó Kaposvár.
A két megye évek óta közösen rendezi ezt a versenyt.
A tavasz legfontosabb versenyei közé tartozik ui. a kezdő csoport első igazi felmérése.
Jól sikerült rendezvény volt ahol közel 20-n jutottak tovább az Országos Diákolimpiára.
Délután egy váltó verseny is zajlott ahol 5 váltót indítottunk:
Április 28-30. Tipo Kupa Pusztamarót (Ifi serdülő EB válogató)
Utánpótlás válogató verseny. Szakosztályból Szuromi Mátyás és Pataki Réka Dalida vett ezen részt szülői
segítséggel valamint Szuromi Áron és Szuromi Hanga a kupaversenyeken. A válogató a korosztályos Eb-re
történt.
Május 12-13. Megyei Középtávú és Váltó Bajnokság Orfű - Rácz tanya. (Ifi, serdülő Eb-válogatók)
A verseny keretein belül zajlott válogató verseny a Ifi és Serdülő EB-re. Ezen Szuromi Mátyás vett részt.
Az edzők a verseny lebonyolítását végezték és a válogatott edzőtáborának szervezésében is segédkeztek.
A versenyzők is szép számmal álltak rajthoz és a közelgő Országos Diákolimpia miatt ez fontos is volt.
A vasárnapi versenyre hatalmas eső érkezett ezért az újonc csoport jelentősen megfogyatkozott, de a többi
versenyző közül is sokan meghátráltak. Ezen a napon még Kaposváron került sor egy városi Sprint
versenyszám válogató versenyére. Szuromi Mátyás ezen vett részt.
Május 19-20. Országos Diákolimpia Döntő Csákberény Csákvár
A Tájfutásért –Pécs alapítvány segítségével vettünk részt a versenyen.
Több mint 40 baranyai versenyző és 4 kísérő tanár vett részt a versenyen. Két nap három versenyszám.
Szállás Székesfehérváron.
Nagyon eredményesen szerepetek a csapatok és nagyon fontos tapasztalatokat szerezhettek az újoncok is.
Akik nem jutottak tovább a megyei selejtezőről, részt vehetek az diákolimpia mellett rendezett Csákvár Kupa
versenyen.
Többen dobogóra állhattak és Kovács Barnabás a Fiú III korcsoportban normáltávon bajnoki címet szerzett.
A váltóversenyen Pataki Réka Dalida a győztes váltó tagja volt. Összességében Baranyába 5 diákolimpiai
arany került és a legeredményesebb Tájfutó Iskola címet is elhoztuk, amit a Szent Mór Iskolaközpont nyert
el.
Június. 22-23. Középtávú OB és Váltó OB Szilvásvárad.
A tavaszi versenyidőszak legfontosabb bajnoki hétvégéje ui. volt. Nagyon sok szép eredménnyel tértünk
haza, és a PSN Zrt-be tartozó korosztályokat tekintve ez volt az első OB ebben az évbe. Két arany két ezüst
és több pontszerző helyezést szereztünk ezzel az egyik ha nem a legeredményesebb szakosztály lettünk ezen
a hétvégén.
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Június. 24-Július. 03. Ifi Eb, Franciaország Bugeat.
Viniczai Ferenc a Magyar válogatott egyik csapatvezetőjeként vett rész a versenyen és segítette a
versenyzők munkáját .
Nyári felkészülési időszak:
Július. A júniusi bajnokságok után két hétig még heti három edzéssel készültünk, majd két hét edzésszünet
után, július 23-tól a Mediterrán hotelnél és terepi helyszíneken folytattunk edzéseket.
Augusztus. A felkészülés heti három edzéssel az előző munkát megkezdve zajlott, illetve egyéni
edzésprogramok alapján. A legjelentősebb nyári programok erre a hónapra tevődtek és ez jelentette az
alapfelkészülést az őszi versenyidőszakra.
Aki saját lehetőségeit kihasználva tudott különböző versenyeken részt venni, annak a szervezési háttérben
segítettünk, de anyagi segítséget ehhez csak a néhány versenyzőnknek tudtunk biztosítani.
Augusztus 07-11. Edzőtábor Orfű
Az immár évtizedes hagyományokkal rendelkező SZVSE – PVSK nyári tábor idén nemzetközi rangot
kapott. Ebben a táborban vettek részt a PSN Zrt. versenyzői is
A szegedi, pécsi, szekszárdi, székesfehérvári és zalaegerszegi fiatalok mellett a Szlovák Szövetség, a
Zabovresky Brno tájfutó klub és az Alsó Sziléziai Szövetség küldöttsége edzhetett együtt augusztus elején 5
napig a Mecsekben.
A mintegy 120 fős mezőny több különböző típusú feladatot kapott, melyek közül 3 „verseny” a régió
tájfutóinak is érdekes kihívásokat nyújtott. Ez az 5 nap nagyon jó alkalmat nyújtott hagyományos edzések és
speciális gyakorlatok megoldására. A PVSK- PSN Zrt. edzői vállalták magukra ebben az évben a szervezés
nagy részét és a Nemzetközi Visegrádi Alap és az MTFSZ nyári utánpótlás tábor programjának
támogatásával is megvalósult edzőtáborban a hagyományos spártai körülményeket is sikerült kicsit oldani.
Augusztus 15-19. Hungária Kupa Sátoraljaújhely
Az egyik legnagyobb hazai verseny. Öt nap jó felkészülési lehetőség és a nemzetközi mezőny is tartogat
számos új feladatot és kihívást a versenyzőknek. sajnos a távoli helyszín miatt kevesen lehettek ott. Többen
család családi háttérrel vehettek részt a versenyen és szép eredményekkel tértek haza.A következő évben
fontos lenne ezen a versenyen több gyerekkel részt venni.
Őszi versenyidőszak:
Az iskola kezdés jegyében telt a hónap első része.
A gyerekek nagy része újra edzésbe állt, és újabbak is érkeztek.
Az edzések keddtől péntekig zajlottak két csoportban.
Kedd és péntek Mediterrán hotel, csütörtök PVSK pálya és szerdánként különböző erdei helyszíneken.
Szombatonként versenyek vagy edzések zajlottak.
Az edzéseken nagy létszámban jelentek meg a versenyzők. Minden edzést megtartottunk és időben kezdtünk.
A szombati edzésekre is megfelelő létszámban jelentek meg a gyerekek.
Versenyzés szempontjából igen változatos időszak volt szeptember.
Több megyei verseny két OB is zajlott ebben hónapban.
Szeptember 1. Megyei Rövidtávú Bajnokság Komló.
Fontos verseny volt az OB előtt sokan éltek a versenyzés lehetőségével. Korrekt jól rendezett verseny volt.
Szeptember 2. Kertész kupa Orfű
Az iskola előtti utolsó nap jó felkészülési lehetőség volt a következő heti OB előtt.
Szeptember 8. Rövidtávú Országos Bajnokság Zánka
Nagy létszámmal vettünk részt az OB-n és a PVSK-PSN Zrt. volt a legeredményesebben szereplő egyesület.
N14-ben bajnoki cím Pataki Réka Dalida révén valamint 3. Szuromi Hanga, és F14-ben is két dobogós hely
az, amit a PSN Zrt. versenyzői szereztek.

PÉCSI SPORT NONPROFIT ZRT.
Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. • Levélcím: H-7601 Pécs, Pf. 385.
Telefon: (72) 312 111 • Fax: (72) 315 285 • E-mail: iroda@psnzrt.hu • www.psnzrt.hu
Hullámfürdõ: (72) 512 935 • Lõtér: (20) 949 5840 • Mûjégpálya: (72) 254 923
Sportcsarnok (72) 312 446 • Pécs Városi Sportiskola: (72) 312 111 • Várkõi-stadion: (72) 212 246

Szeptember 9. Pontbegyűjtő Országos Bajnokság Uzsa
Szokásunkhoz híven nagyon jó eredményeket értünk el.
N14-s csapatunk újabb bajnoki címe immár a második az idén. A kettes csapatunk is 6. helyen végzett
értékes pontot szerezve az egyesületi versenyben.
F14 egyes csapatunk viszont hibapontozott ezért itt nem szereztünk helyezéseket. Kár érte. Ugyanakkor a
kettes csapatunk a tudásának megfelelő helyezést szerzett.
Szeptember 29-30. Meteor Kupa Abaliget
Kitűnő időben nagy létszámú felkészülési verseny volt. Komoly terepen jó térképpel kiélezett küzdelmek
zajlottak. Az OB előtt fontos felkészülési verseny volt.
Szeptember 27-29. Cseh OB.
A válogatottal és a PVSK versenyzőivel közösen utazott a versenyre Pataki Réka Dalida, akit az eddigi
eredményei és felkészültsége miatt neveztünk erre a versenyre. Komoly és nagyon magas színvonalon
rendezett versenyen indultak a versenyzők. Különleges terepen versenyeztek, olyanon amilyent itthon nem
található. A jövőbeni nemzetközi megmérettetésekhez szükséges rutin megszerzésében sok segítséget adott
ez a verseny.
Október a bajnoki idényzárás szempontjából egy izgalmas és munkával teli hónapot jelentett.
Három bajnokság és a kezdők felzárkóztatása jelentette a munka alapját, illetve az őszi téli felkészülés
hátterének megteremtésén dolgoztunk.
A bajnoki pontversenyben élen álltunk a PVSK-val közösen és fontos szerep hárult a PSN-Zrt-s gyerekekre
is, akik sokat tettek hozzá a sikeres szerepléshez.
Kiemelt verseny volt az egész őszi időszakban a Országos Normáltávú Egyéni OB amit Pécsett rendeztek
ebben az évben. A következő hétvégi Országos Csapat Bajnokság valamint Egyesületi Váltó Bajnokság is a
legfontosabb versenyek közé tartozott ebben a hónapban, de az egész évet is figyelembe véve is.
Október 06. Megyei Csapat Bajnokság Pécs Éger-völgy
Október 07. Igaz Béla Emlékverseny Pécs Lapis-tető
Az OB felkészülési időszak utolsó verseny hétvégéje. Fontos ráhangolódási lehetőség a hazai terepekre és
versenytapasztalatok szerzése volt célunk ezzel a versenyhétvégével.
A gyerekek megfelelő számban vettek részt a versenyeken és megfelelően motivációval álltak hozzá a
feladatokhoz.
Október 13-14. Országos Normáltávú Egyéni OB Pécs
Az év legrangosabb bajnoki száma.
Sokan versenyzőnknek ez volt az első bajnoki versenye, és akik még erre nem voltak felkészülve Nyílt
kategóriában is elindulhattak. A fiatalabb versenyzők indításával a nagy versenyek hangulatának
megismertetése volt a célunk. Az eredmények a várakozásoknak megfelelően alakulta. A 14 éveseknél
domináltak a versenyzőin. Szuromi Mátyás bajnoki címe és Szuromi Hanga ezüstje érdemel kiemelést ( Ő
mindössze 3 mp különbséggel maradt le a bajnoki címről.) Nagyon fontos eredmény, hogy a lányoknál hat
versenyzőnk is futott a 24 fős „A” döntőben.
Úgy érzem eredményes és hasznos hétvége volt a jövő szempontjából is.
Október 20. Országos Csapat Bajnokság Kab-hegy
A csapatbajnokságra igyekeztünk a lehető legtöbb csapatot nevezni. Ebben a korosztályban három csapat
szerepelt, mégpedig nagyon eredményese annak ellenére, hogy az utolsó napon betegség miatt kellett a fiú
csapatba új versenyzőt beállítanunk. (Sajnos Kovács Barnabás az ősz folyamán először sérült volt majd ezen
a héten megbetegedett.)
Az eredmények azonban remekül jöttek, a lányoknál 1. és 4. helyet szereztünk a fiúk így is a 3. helyen
végeztek. Elmondhatjuk, hogy a N14 korosztályban a versenyévadban megszerezhető 6 aranyéremből 5. a
PSN Zrt versenyzői nyertek. (a hatodik is csak 3 mp-re volt a versenyzőnktől ) Azt hiszem, elmondhatjuk
uraltuk ezt a korosztályt. A fiúk is kitettek magukért és minden elismerést megérdemelnek.
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Október 21. Egyesületi Váltó Bajnokság Kab-hegy
Ezen a hétvégén dőlt el a Szakosztályok közötti Összetett Bajnoki Pontverseny és a fölényünk ellenére
ez a verseny döntött végső sorrendeket illetően.
2-2 csapatot indítottunk a női és a férfi kategóriában is. A korosztályok átjárhatósága miatt összesen hat
versenyzőnk indult a négy csapatban. Amire még sosem volt példa a négy csapatból három dobogón állt és a
két női csapatunk az első két helyet szerezte meg. Emlékezetes versenyhétvége volt és ezzel sikerült
megszereznünk a sorozatban a hetedik Szakosztályi Összetett Bajnoki címet.
Hatalmas élmény volt versenyzőként és edzőként is átélni a CSAPAT összetartozás érzését!
Az októberi hónap hátralévő időszaka pihenő jellegű edzésekkel illetve az őszi szünettel telt.
November
November hónap a sűrű őszi versenyek után, már az átmeneti illetve pihenő időszak a versenyévad után.
Ennek megfelelően szinte csak az edzések menetéről tudok beszámolni.
A versenyévad utáni levezető edzéseket részben a PVSK pályán és nagyobb részben a TÁSI-ban, illetve a
Tiborc utcai ált iskolában végeztük.
November 11. Csermely Béla emlékverseny Pécs Fehér-kút.
Hagyományos megyei évzáró verseny
November 17.
A PVSK-val közösen egy ünnepélyes évzáró rendezvényt tartottunk a Mediterrán Hotelben. Itt értékeltük és
jutalmaztuk a versenyzőink 2012 évi munkáját.
December
A 2013 évre a felkészülését megkezdtük.
Heti 4-5 edzéslehetőséget biztosítunk a versenyzőinknek. Edzések helyszínei változatosak az ünnepek előtt a
létszámok hullámzóak volta.
Részt vettünk a PSN ZRT. év végi értékelő ünnepségén.

Kiemelt (dobogós) eredmények:
N14 kategória
Pataki Réka Dalida:
Országos Diák Olimpia Rövidtáv
Országos Diák Olimpia Váltó
Középtávú OB
Rövidtávú OB
Szuromi Hanga:
Országos Diák Olimpia Normáltáv
Középtávú OB
Rövidtávú OB
Normáltávú OB.

NIII. kcs.
Női váltó.
N14
N14

2. hely
1. hely
1. hely
1. hely

2012.05.19. Csákvár.
2012.05.19. Csákvár.
2012.06.22. Szilvásvárad
2012.09.07. Zánka

NIII. kcs.
N14
N14
N14

3. hely
2. hely
3. hely
2. hely

2012.05.20. Csákberény.
2012.06.22. Szilvásvárad
2012.09.07. Zánka
2012.10.14 Pécs

Csapatversenyek:
Váltó OB
N14
1. hely
Csapattagok: Pataki Réka Dalida, Szuromi Hanga, Viniczai Judit
Pontbegyűjtő CsB.
N14
1. hely
Csapattagok: Pataki Réka Dalida, Szuromi Hanga, Viniczai Judit
Csapat OB.
N14
1. hely
Csapattagok: Pataki Réka Dalida, Szuromi Hanga, Viniczai Judit
Egyesületi Váltó OB.
Női váltó
1. hely
Csapattag: Pataki Réka Dalida
Egyesületi Váltó OB.
Női váltó
2. hely
Csapattagok: Szuromi Hanga, Viniczai Judit

2012.06.23. Szilvásvárad
2012.09.08. Uzsabánya
2012.10.20. Kab-hegy
2012.10.21. Kab-hegy
2012.10.21. Kab-hegy
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F14 kategória
Szuromi Mátyás:
Rövidtávú OB
Normáltávú OB.
Gyenizse-Nagy Balázs:
Rövidtávú OB
Kovács Barnabás:
Országos Diák Olimpia Rövidtáv
Országos Diák Olimpia Normáltáv
Szuromi Áron:
Csapat OB.

F14
F14

2. hely
1. hely

2012.09.07. Zánka
2012.10.14 Pécs

F14

3. hely

2012.09.07. Zánka

FIII. kcs.
FIII. kcs.

3. hely
1. hely

2012.05.19. Csákvár.
2012.05.20. Csákberény

F14

3. hely

2012.10.20. Kab-hegy

Csapatversenyek:
Váltó OB
F14
2. hely
Csapattagok: Szuromi Mátyás, Gyenizse-Nagy Balázs, Kovács Barnabás
Csapat OB.
F14
3. hely
Csapattagok: Szuromi Mátyás, Gyenizse-Nagy Balázs, Szuromi Áron
Egyesületi Váltó OB.
Férfi váltó
3. hely
Csapattagok: Szuromi Mátyás, Gyenizse-Nagy Balázs,

2012.06.23. Szilvásvárad
2012.10.20. Kab-hegy
2012.10.21. Kab-hegy

Összegzés:
A csoportlétszámok egész évben állandóak voltak, és a második félévben taglétszám felkúszott 25ről 40 főre. Tagdíjfizető létszám 45 fő. Edzéslátogatás megfelelő. Tagdíjfizetés rendszeres. A
befizetésekkel jelentős elmaradás nincs. Az esetleges elmaradásokat a szülőkkel kommunikáljuk, az
ütemezésről megegyezünk. A költségvetés felhasználása az előzetes ütemezés szerint zajlott. 669
000 Ft-ot szedtünk össze ebben az évben a tagdíjakból.
Éves működésünk alapjául szolgáló program és költségvetési terv mentén végeztük
tevékenységünket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a – bevételeink jelentős részét képező – tagdíjak
beszedésére. Kiadásaink zömét a szakosztályi edzőtáborok, megyei és országos kupaversenyek,
valamint országos bajnokságok nevezési, szállás, utazási és étkezési költségei alkották, jelentősen
együtt dolgozva a PVSK tájfutó szakosztályával.
A költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt előre nem tervezett kiadások
finanszírozására is. Így az év során meg tudtuk újítani egységes versenyfelszerelésünket, valamint
támogatni tudtuk két tehetséges fiatal tanítványunk válogatott kerettel való együttkészülését is.
2013-ban az együttműködési megállapodás keretében, hat versenyzőt adunk át a PVSK tájfutó
szakosztályának.
Összefoglalva: céljainkat sikerült maradéktalanul teljesítenünk, mert az országosan szakosztályok
közötti Összetett Bajnoki Pontversenyt sorozatban hetedik alkalommal 2012-ben is az élen
végeztünk.
Viniczai Ferenc
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9., RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
???
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10.) TORNA
???
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11.) ÚSZÁS
2012 a szakosztály legeredményesebb éve volt. Három válogatott versenyzőnk Eb-n és olimpián is
képviselte szakosztályunkat. Számos nemzetközi versenyen mérték össze felkészültségüket és nem
vallottak szégyent.
A debreceni Eb-n Biczó Bence 2. helyezést ért el 200 pillangón, Financsek Gábor mellúszásban
képviselte hazánkat. Mind a két versenyző kiharcolta a londoni utazás jogát. Biczó Bence 200
pillangón 9. lett, Financsek tartalékként utazott. Sántics Béla válogatott edzőként erősítette a
csapatot.
A harmadik versenyző a Paralimpián vett részt. Meilinger Csaba fantasztikus eredményt ért el, 50 m
gyorsúszásban döntőt úszott és 8. lett élete első olimpiáján. A paralimpia csapatnál edzőként Tari
Imre is részt vett a csapat munkájában.
Nagyon sok nemzetközi és hazai versenyen vettünk részt, közte minden korosztályos és felnőtt
országos bajnokságon. Financsek Gábor, Meilinger Csaba, Kalmer Zsolt, Konkoly Zsófia állhatott
többször is a dobogó legmagasabb fokán. Számos döntős és dobogós helyezést is hoztak
versenyzőink a bajnokságokról.
Versenyek száma:
Korosztályos-felnőtt országos versenyek:
9.
Vidéken megrendezett versenyek
16.
Pécsett megrendezett versenyek
7.
Szakosztály nemzetközi versenyei
3.
Költségvetésünkből a legnagyobb terheket az országos bajnokságok szállás, étkezés, utazás és
nevezési költsége vitte el. Vidéki versenyeinken utazás és nevezési költségek merültek csak fel.
Számos hazai versenyre szülői segédlettel utaztunk költségkímélés szempontjait figyelembe véve
2012-ben 2 658 000 Ft-ot fizettünk be tagdíjként.
Sajnos az olimpia után Debrecenbe igazolt Biczó Bence, Sántics Béla is ott folytatja edzői
pályafutását.
Nagy örömünkre a riói olimpiai keretbe már eddig három versenyzőnk került be: Financsek Gábor,
Kenderesi Tamás, Meilinger Csaba.
Decemberben Mariborban nemzetközi versenyen Kenderesi Tamás 200 pillangón elért eredménye
európai korosztályos ranglista vezető ideje lett.
16. Hullám-kupa
A szakosztály legrangosabb, hagyományos nemzetközi versenye, amelyen 4 külföldi és 9 hazai
szakosztály vett részt 150 versenyzővel. Nagyon fontos vessen a versenyzőknek és a szakosztály
számára. Jól megrendezett és színvonalas verseny volt. Fel tudták mérni a csapatok, és a versenyzők
az eddigi elvégzett munka eredményességét. A szakosztály számára pedig a külföldi csapatokkal
kiépített kapcsolattartás fontos része a verseny. A pályázati pénzből tudtuk finanszírozni a külföldi
csapatok szállását és étkezését. Természetesen, a tiszteletdíjakat és az érmeket, a pályázati
támogatásból finanszíroztuk. A jól lebonyolított verseny eredményeként a külföldi csapatoktól
2013-ra meghívást kaptunk. A hazai csapatok is visszahívással éltek a saját nemzetközi
versenyükre. A legeredményesebb versenyző a fiuknál és a lányoknál is, szakosztályunk
sportolóiból kerültek ki.
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Tervek – célok
2013-ban szeretnénk megtartani az országos bajnokságon elért eredményeinket, és több felkészülési
versenyen részt venni.
Válogatott versenyzőink részére edzőtáborokat szervezni szakosztályi szinten is. Fő feladatok közé
sorolom az utánpótlás megerősítését és a legkisebbek bevonását az úszás sportágba.
ÚSZÁS, PARALIMPIAI SZAKÁG
Szakmai beszámoló a londoni paralimpiai felkészülésről. Résztvevők: Meilinger Csaba versenyző,
Tari Imre edző. Nagyon mozgalmas felkészülési programmal készültek a paralimpiára.
Válogatott edzőtáborok:
2012. 02. 11-26. Kuwait
06. 05-20. Hódmezővásárhely
08. 01-15. Hódmezővásárhely
Szakosztályi edzőtábor:
07. 09-20. Mohács
Fantasztikusan összehangolt külföldi és hazai edzőtáborok, nagyon jó körülmények és sok
edzésmunka jellemezte a felkészülést. Jól tudtuk hasznosítani a kapott támogatást. A mohácsi
edzőtábort, amit ebből a pénzből finanszíroztunk, 100%-ig beépítettünk a felkészülésbe. Nagyon
sok utazást kellett még fizetni ebből a pénzből, pl. nemzetközi versenyre utazást is.
Az olimpiával kapcsolatos összes kötelező utazást, szintfelmérések, formaruha-próba, csapat
összetartás, eligazítások, doppingellenőrzés, fogadalomtétel, stb.
Mivel Csaba nem Pécsen lakik, hanem mindennap Pogányból jár edzésre, ebből lett elszámolva a
bejárása. Természetesen a táplálékkiegészítőket, vitaminokat, és a szükséges kalóriapótlást is ebből
kellett fedezni.
Bizonyíthatóan jól használtuk fel a kapott támogatást, a paralimpián döntőbe került, és 8.lett.
Elért eredményei a paralimpián:
100 pillangó
11.
50 gyors
8.
200 vegyes
9.
100 gyors
11.
Tari Imre vezetőedző
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12.) VÍVÁS
Az elmúlt évekhez hasonlóan több szervezet vett részt a pécsi vívósport működtetésében: PSN Zrt.,
Pécs Város Vívó Sportjáért Alapítvány, PEAC, Pécsi Református Egyházmegye, Technik 2000,
valamint a szülők akik több vagy legalább annyival támogatták mint a fentiek. Emellett
létfontosságú segítség a Sportbizottság támogatása.
Jelentős előrelépés volt a szervezett formában és rendszeresen látogatott Heraklész-keretedzések
látogatása, amit a PSN Zrt. biztosított egész évben. Alkalmanként a tatai edzőtábor vívó szakmai
munkájába való beintegrálódása is segítette vívóink fejlődését. Jelenleg akár 44 páston is folyhat a
munka, ez azt jelenti, hogy edzésidőben folyamatosan 88 vívó vívhat szabályos páston Pécs
városában, ez az országos átlagnál is jobb. Szakember kérdésében folyamatos a hiány. Sajnos ez
egy kézműves szakma, manualitás és komoly vívó múlt nélkül ezt nem lehet csinálni, felelősség.
A vívóedzőnek be kell öltözni, és legalább mester-tanítvány rendszerben kell tudni gyakorolni,
gyakoroltatni, de azt sem ártana, ha tudna iskolát adni.
Az elmúlt évi eredmények valamint az idei ranglista alapján jelenleg három versenyzőnk indulhat a
2013-as kadet, junior Eb-n, vb-n, bár még visszavannak a hazai ob-k.
Jelentős előrelépés Peterdi András hazatérte Amerikából - ami ugyanakkor plusz feladatot ró rám.
Kettő kardozó kislánnyal is nőtt a feladataimnak a száma.
Feladataink 2013-ra a fentiek alapján: Eb Budapesten, vb Porecben, felnőtt versenyzőnknél Eb, vb,
Universiade, bár a folyamatosságot figyelembe véve először az Universiádénak van reális esélye.
A tőrppici, olimpici kategóriákban valamint a támogatási rendszerben beálló változásokról
semmilyen tájékoztatásunk nincs... pedig két vezetőnk pozitciókat tölt be az MVSZ-nél... akkor
bátrabban lehetne beruházni a pécsi vívás jövőjébe is....
A szakág 2012-es hazai dobogós (nemzetközi versenyeken 8-as döntős) eredményei, helyezései
Junior férfi Világkupa, Basel: 5. Berta
Junior férfi onb, Tapolca: 3. Berta
Kadét férfi válogató, Budapest: 3. Tóth
Junior Eb férfi csapat, Porec: 4. Magyarország (Berta)
Olimpici fiú újonc, Pécs: 3. Csikós
Junior vb férfi egyéni, Moszkva: 2. Berta
Junior vb férfi csapat, Moszkva: 6. Magyarország (Berta)
KARD III. korcsoport leány Diákolimpia, Komló: 3. Kardos
Olimpici fiú gyermek, Békéscsaba: 3. Darvasi
Olimpici fiú serdülő, Békéscsaba: 1. Tóth
Junior férfi válogató, Budapest: 3. Berta
Kadét női válogató, Budapest: 1. Öhlmüller
Kadét férfi válogató, Budapest: 3. Peterdi B.
KARD gyermek leány vidékbajnokság, Veszprém: 1. Kardos
U23 férfi egyéni Eb, Pozsony: 11. Berta
U23 férfi csapat Eb, Pozsony 1. Magyarország (Berta)
Kadét férfi válogató, Keszthely: 3. Tóth
Junior férfi válogató, Pozsony: 3. Berta
Kadét női válogató, Budapest: 1. Öhlmüller
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KARD Reménység leány újonc, Budapest: 3. Kardos
Junior férfi válogató, Tapolca: 1. Berta
Kadét férfi európai körverseny, Klagenfurt: 3. Tóth
Kadét női válogató, Budapest: 3. Öhlmüller
KARD Reménység leány újonc, Nagykanizsa: 3. Kardos
KARD Reménység leány gyermek, Nagykanizsa: 3. Benedetti
Fiú gyermek vidékbajnokság, Szolnok: 2. Kurucz
Fiú újonc vidékbajnokság, Szolnok: 1. Than
Fiú újonc vidékbajnokság, Szolnok: 3. Darvasi
Fiú újonc csapat vidékbajnokság, Szolnok: 1. PEAC
Fiú serdülő vidékbajnokság, Szolnok: 2. Darvasi
Fiú serdülő csapat vidékbajnokság, Szolnok: 3. PEAC
Felnőtt férfi válogató, Budapest: 3. Berta
Felnőtt férfi válogató, Budapest: 3. Csobó
Olimpici újonc fiú, Szolnok: 3. Darvasi

Danka Sándor szakedző
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13.) VÍZILABDA
1., Taglétszám: 100-120 fő között.
A taglétszámunk stabilan 100 fő fölött van, a lemorzsolódások és az újonnan jelentkezők miatt
hónapról hónapra ingadozik.
2.,
•
•
•
•
•

Korcsoportok
Ifjúsági (1994-95)
Serdülő (1996-97)
Gyermek (1998)
Gyermek II (1999)
Gyermek III és Előkészítő (2000 és fiatalabb)

3., Bajnokságok és elért eredmények
•
Országos Ifjúsági Bajnokság
•
Országos Serdülő Bajnokság
•
Országos Gyermek Bajnokság
Ebben a 3 korosztályban rendszerint a szezon végén összevont eredmények vannak. Ezek alapján a
2011/12-es szezonban csapataink a bajnokság alsóházában első helyet szereztek, amivel a Dunántúl
legjobb csapat cím elnyerése mellett jogot szereztünk a felsőházba való kvalifikációra is.
A 2012/13-as idény őszi szezonja nagy sikert hozott. A felsőházi kvalifikáción sikerült kivívnunk a
jogot, hogy a pécsi vízilabda utánpótlássport történelmében először 3 korcsoporttal is felsőházasak
lettünk. A tisztes helytállást tűztük ki célul, amit a serdülőcsapatunk messze túlszárnyalt, hiszen az
első kör végén a bajnokság 4. helyén áll, legjobb vidéki csapatként. Az ifjúsági és gyermek
csapatunk a 9. helyen telel.
•
Dunántúli 1996-os bajnokság
Azok miatt a gyermekek miatt kellett elindulnunk ebben a bajnokságban, akik valamilyen oknál
fogva nem férnek be az Országos Bajnokság csapatába. Rutinszerzés és fejlődés első sorban a cél,
illetve játéklehetőség biztosítása. A bajnokság felénél csapatunk a Nagykanizsa mögött a második
helyen áll.
•
1999-es Vidékbajnokság
Ez a korcsoport jövőre Országos Bajnokságban indul, azért indultunk el a Vidékbajnokságba, hogy
jó csapatok ellen szokják a terhelés és a kemény meccseket. Sajnos az eredménye nem túl biztatóak,
látszik még a lemaradás. Reméljük, a tavaszi szezonban látszani fog az elvégzett kemény munka.
Csapatunk a bajnokság felsőházában 7. helyen áll.
•
2000-es Dunántúli Bajnokság
A legfiatalabb korcsoport. Még kevés mérkőzés ment le, egyenlőre sok következtetést nem lehet
levonni, még hullámzik a teljesítmény.
•
Komjádi-kupa
U21-es nagy hagyományokkal bíró kupasorozat. Mi az ifjúsági (U18) csapatunkkal indultunk el, a
későbbi elődöntős Szentes ellen 2 jó mérkőzést játszva estünk ki a nyolcaddöntőben, de látszik,
hogy szép jövő előtt áll a társaság.
•
Vízvári Országos Serdülő-kupa
Talán a valaha volt legnagyobb sikert értük el a 2012-es évben. A PSN Zrt csapata bronzérmet
szerzett az országos kupasorozatban. Méltó lezárása volt az évnek.
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4., Költségek
Költségeink jelentős részét az utazási költségek és a bérköltségek teszik ki. Ezen felül van még a
felszerelés és ruházat költségei. Szakágunk a TAO pályázaton elnyert pénzből is gazdálkodhat,
aminek önrészét a képzési díj adja. Az abban megadott költségvetés alapján, szigorú szabályok
szerint folyik az anyagi oldala a vízilabda utánpótlásban.
5., Válogatott játékosok
•
Bertha Pál Sándor (1994 – válogatott bő keret és felnőtt csapat szűk keret tagja)
•
Safrankó Donát (1995 – válogatott bő keret)
•
Barta Dávid (1996 – válogatott bő keret)
•
Csaba Márton (1997 – válogatott szűk keret)
•
Lajkó Márton (1997 – válogatott szűk keret)
•
Vörös Tamás (1997 – válogatott bő keret)
6., Összegzés
A fent leírtak tükrében elmondható, hogy a 2012-es év a pécsi vízilabda utánpótlás-nevelés
legsikeresebb éve volt. A kitűzött célokat sok esetben túlszárnyalva teljesítettük.
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