T: Támogatási szerződés, ikt.szám: IX/1840-2/2021

Szakmai beszámoló a szerződés 6.1.7. pontja alapján

A 2020-as évben a szövetségünk tevékenységét is nagyban befolyásolta a kialakult világjárvány. Ezért
minden kis apró lehetőséget megragadtunk, amikor versenyekre tudtunk menni, de igazából csak a
nemzetközi versenyeinket tudtuk megrendezni, főleg szlovák sport barátaink nagy örömére. A hazai
bajnokságokat is egy kicsit megrövidítve tudtuk befejezni vagy a betervezett versenyekből többet törölni
kellett a versenynaptárból. Mivel nem voltak versenyek, először online képzéseket tartottunk, aztán
korábbi nagy nemzetközi tornák mérkőzéseit, illetve a magyar versenyzők világversenyen játszott
mérkőzéseit néztük, elemeztük újra.
Amikor a központi edzőbázisunk zárva volt vagy a versenyek halasztásra kerültek, akkor elkezdtünk
foglalkozni az edzőbázis felújításával, szépítgetésével. Nagy gondot fordítottunk az eseményeinken a
higiéniai előírások betartására, a feltételek biztosítására. 2020. második felében az eseményeinkre
készítettünk a szövetség lógójával díszített maszkokat ráérezve arra, hogy ez is egy reklám lehetőség a
szövetség számára.

Válogatott keretek a világversenyek tükrében és nemzetközi meghívások:
Sajnos a világjárvány miatt az év folyamán az összes EB, VB vagy világkupák 2021-re halasztásra
kerültek.
A lengyel szövetség és a válogatott keretük megkeresésére 2020. január 11-12-én közös edzőtábort
tartottunk a Golyósport Edzőbázison. Megegyeztünk lengyel barátainkkal, hogy előre megszervezve
fogunk még ilyen összejöveteleket tartani, mert az ő lehetőségeik nem érnek fel még a mienkéhez sem.
Raffa U18 Edzőtábor Innsbruck (Ausztria), Július 29.-augusztus 1.
Az U18-as válogatott keretünk kiegészülve a 13 éves Rácz Eszterrel az osztrák szövetség meghívására
először, egy nemzetközi versenyre tervezve indultunk, de a pandémia miatt csak mi és az osztrák csapat
vettünk végül részt az eseményen.
U18 EB válogatott:
-

Perger Patrik, /egyesület: Angyalföldi TTE
Rácz Lili, /e: ATTE,
Rácz Gergő, /e: ATTE,

-

Rácz Eszter, /e: ATTE,
Kecskés Péter, delegáció vezető
Perger György technikai vezető
Pergerné Miskolczi Erika rehabilitációs edző

Az edzőtábor nagyszerűen segítette a következő világversenyekre a felkészülést, kiváló pályákon
tudtunk edzeni és egy barátságos csapattalálkozót is játszottunk a vendéglátóinkkal.

Raffa felnőtt Középeurópai egyesületi Kupa, Lucenec (Szlovákia) Augusztus 21-23.
A felnőtt raffa válogatottakat is soraikba meghívó paksi ÜSSTE csapata vett részt a versenyen. A remek
szlovák, cseh és lengyel válogatott játékosokkal és az Olaszországban a második vonalhoz tartozó, de
kiváló játékosokkal szereplő Moscianese csapatával játszhattunk.
-

Fóti Gábor, /e: ExperTeam SE
Kecskés Péter, /e: FESTO-AM SE
Fodor Csaba /e: FESTO-AM SE
Vlasics Marcell, /e: ESMTK
Cseh Attila, /e: ESMTK delegáció vezető

Végül a 8 csapatos tornán a 4. helyen zártunk, nagyszerű élményekkel és tapasztalatokkal felvértezve.
2020. hazai nemzetközi versenyei:
Egy már hagyományosnak mondható páros pontgyűjtő versenyt rendeztünk az Edzőbázison 2020.
január 18-án szlovák párosok részvételével, ami a nemzetközi volo szövetség ajánlását is tükrözi.
Szlovák barátaink már várják, számon tartják ezt a versenyünket minden évben, mi pedig a válogatott
játékosainkat neveztük be. A versenyen a 2019-es ifi EB ezüstérmes párosunk Perger Patrik/RáczGergő
ismét a döntőbe jutott, de a szlovákok legjobb párosa most még jobb volt náluk.
-

Robáczki Ferenc, /e: Erzsébetvárosi SE
Fóti Gábor, /e: ExperTeam SE
Kecskés Péter /e: FESTO-AM SE
Szemes Brigitta, /e: FESTO-AM SE
Perger Patrik, /e: ATTE
Rácz Gergő, /e: ATTE

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szlovák szövetséggel, megállapodtunk, hogy egyeztetjük a
versenyeinket.
Harmadik alkalommal rendeztük meg 2020. 07. 24-26-án Pakson a Paksi Atom Kupát. Erre szintén a
szlovák versenyzők látogattak el, akik sok utánpótlás versenyzőt hoztak magukkal. Sajnos a versenyt a

még tavasszal balesetben elhunyt sporttársunk emlékére is rendeztünk a paksi strandon. Nagyszerű
verseny volt, a FESTO-AM SE csapata végül ezüstérmes lett.
2020. hazai versenyek:
A raffa szakágban az alábbi pontgyűjtő versenyeket rendeztük a sportolóinknak.
2019/2020 bajnokságok
-

Január 25. Mix Páros MB
Edzőközpont, Budapest
Február 02. FFI egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
Február 08. U18 egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
Február 16. Női egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
Február 22. Mix Páros MB
Edzőközpont, Budapest
Március 01. FFI egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
Március 15. Női egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
PANDÉMIA MIATT A BAJNOKSÁGOK FELFÜGGESZTVE!
Június 14. U18 U18 egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
Július 05. Mix páros MB
Edzőközpont, Budapest
Július 11. U18 egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
Július 12. FFI egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
Augusztus 8. Női egyéni MB
Edzőközpont, Budapest
Szeptember 11. Díjkiosztó ünnepség 2019/2020 MB
Edzőközpont, Budapest

2020/2021 bajnokságok
-

Október 04. Mix páros MB
Október 10. Női egyéni MB
Október 18. FFI egyéni MB
November 08. Mix páros MB
December 05. Női egyéni Magyar Kupa
December 06. FFI egyéni Magyar Kupa

Edzőközpont, Budapest
Edzőközpont, Budapest
Edzőközpont, Budapest
Edzőközpont, Budapest
Edzőközpont, Budapest
Edzőközpont, Budapest

A szövetség elnöke szervezésében a végül augusztus elején lezárult U18, női, férfi egyéni és
felzárkóztató páros magyar bajnokságok eredmény hirdetése, amit egy ünnepség keretében rendeztük
meg s 2-án. Az elnökség döntése alapján a kupák mellé minden dobogón végzett játékosunk az új
megjelenésnek megfelelő kalocsai mintás válogatott pólót kaptak, amelyre az elért eredményük is
felírásra került.
U18 egyéni:

1. Perger Patrik /e: ATTE

Női egyéni:

1. Rácz Lili /e: ATTE

2. Rácz Gergő /e: ATTE

2. Deme Orsolya /e: Ellipszis SC

3. Rácz Lili /e: ATTE

3. Fontana Vera /e: Ellipszis SC

Férfi egyéni:

1. Dobos Gergely /e: Ellipszis SC
2. Fóti Gábor /e: ExperTeam
3. Rácz Gergő /e: ATTE

Mix páros:

1. Szrapkó Boglár, Fóti Gábor, Kiss Mátyás /e: Erzsébetvárosi SE/ExperTeam
2. Rácz Lili/Perger Patrik /e: ATTE
3. Deme Orsolya/Robáczki Ferenc /e: Ellipszis SC/Erzsébetvárosi SE

Elindult a 2020/2021-es bajnokság versenyei is U18 egyéni, női és férfi egyéni, valamint vegyespáros
kategóriákban, döntően minden kategóriában 1-1 fordulóig jutottunk. Megrendeztük a Magyar Kupa
versenyeinket női, férfi egyéniben, de a pandémia második hulláma miatt a staféta csapatversenyt inkább
töröltük. A MK versenyek eredményei:
Női egyéni:

1. Fontana Vera /e: Ellipszis SC)
2. Deme Orsolya /e. Ellipszis SC)
3. Rácz Lili /e: ATTE és Dan Veronika /e: ATTE

Férfi egyéni:

1. Fóti Gábor /e: ExperTeam SE
2. Perger Patrik /e: ATTE
3. Kiss Mátyás /e: ExperTeam SE, Rácz Gergő /e: ATTE

A raffa szakágban nagyszerű látni, hogy mennyit erősödtek a versenyzőink és rang számukra újra és
újra megmérettetni magukat a versenyeken, ezáltal azt a kimondott tényt erősítjük, hogy jó hangulatú és
egyre erősebb színvonalú játszmákon játszhatnak a nemzetközi versenyeken. A legügyesebb U18-as
versenyzőinket a nyílt páros mezőnyben is indítottuk, hogy minél nagyobb tapasztalatot szerezzenek.
Nyílt egyéni Lawn Bowls magyar MB-t rendeztünk 2020. október 11-én. A versenyen egy
Magyarországon élő skót játékos is részt vehetett a nyílttá minősített versenyünkön, aki sok jó tanáccsal
segítette a játékosainkat, illetve a játékszabályokkal kapcsolatban is sok kérdést meg tudott válaszolni a
számunkra.
Volo szakágban az októberi (10.23-25.) hosszú hétvégére tudtuk, többszöri halasztás után kiírni a
magyar bajnokságot, ami aztán kiválóan sikerült, még akkor is ha az utolsó nap a leszakadó eső miatt
egy versenyszámot nem tudtunk sem elkezdeni, sem befejezni. Nagyon jó tapasztalat volt, hogy ezeket
a játékokat így őszre nem szabad kiírni és a helyszín tekintetében is jobb lehet pld. a paksi strand, mint
a észak Magyarországi terényi sportpályák. Viszont nagyon jó volt látni a versenyzőink lelkesedését a
kiírt versenyszámokban.

Doppingellenes küzdelem:
A MACS dopping ismeretek tanfolyamaira szóló híreket várjuk és figyelemmel kísérjük.
A MACS részéről minket nem ellenőriznek, lévén nem vagyunk „dopping érzékeny” sportág, de állunk
rendelkezésre, ha keresnek minket. Telefonos egyeztetésen vagyunk túl Dr. Tiszeker Ágnessel, és
megegyeztünk, hogy keressük a lehetőséget online oktatás megtartására dopping ismeretek megtartására
vagy a már megszerzett ismeretek átismétlésére.
Egyeztetve a MACS-al, a regisztrált versenyzőinket megerősítettük az adatbázisukban.
Teljesítmény diagnosztikai felmérések:
Válogatott sportolóink nem vettek részt teljesítmény diagnosztikai felmérésen.
Szakmai fejlesztéssel kapcsolatos információk:
Sportszakember képzéssel kapcsolatos beiskolázás nem történt.
Sportfelszerelések beszerzése:
A kijelölt válogatott kerettagok részére az új megjelenést terveztünk és részükre kalocsai mintás pólót
rendeltünk, amit a bajnoki díjkiosztón érmek mellett ilyen pólók kerültek kiosztásra, amelyen a bajnoki
helyezés is feliratozásra került. Ezzel is szeretnék a magyar kulturális értékekre felhívni a figyelmet. A
delegációink megjelenéseire szabadidő alsó/felső ruházatot néztünk ki és rendeltünk meg az egységes
megjelenés érdekében.
A magyar bajnokságokon, kupákon és nemzetközi versenyeinken kötelező megjelenés az egyesületi
névvel vagy lógóval ellátott póló vagy mez.
Az olasz szövetségtől kapott junior bocsa készletet használjuk a rendezvényeinken és kérésre
kölcsönöztük a szlovák szövetség számára is.

Promóciós és rendezvényes lehetőségek:
Felkérést kaptunk az egyik tagegyesületünktől, hogy a U18-as válogatott versenyzőink segítsége és
népszerűsítő munkája mellett az Angyalföldi Lakóközösségi napokon 3 alkalommal a kerület sport és
kulturális programjaihoz kapcsolódva tartsunk golyósport bemutatókat, amit a kerület lakosai szívesen
fogadtak.
Az U18-as válogatott versenyzőnk Rácz Lili végzős nyolcadikosként az iskolájában. Ennek
eredményeképpen az iskola nyári napközis táborának tanulót két alkalommal is elhozták a golyósport
edzőbázisunkra és tarthattunk nekik egy kis sportági tájékoztatót az U18 válogatott többi tagjaival.

A Magyar Szabadidősport Szövetség felkérésére a Családi Mozgásfesztiválon és a Beactive Night
rendezvényeiken tarthattunk volna golyósport bemutatót a budapesti lakosoknak innen sikerült
érdeklődőket bevonzani az Edzőbázis edzéseinek látogatására.
A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület felkérésére a bolgár és horvát sportvezetők,
sporttolóknak tartottunk raffa szakági foglalkozást a Bajza utcai Általános Iskola 6. osztálya
részvételével. Örömmel láttuk, hogy a gyerekek milyen nagy lelkesedéssel próbálgatják a játékot, a
külföldi vendégeinket is lenyűgözve.

Iroda helyzete:
A pesterzsébeti Civil Házban vagyunk az állandó lakcímre bejelentve ingyenesen. A leveleket
érkezéséről az egyik sporttársunkon keresztül folyamatosan értesülünk, az önkormányzat portáján pedig
rendelkezésre áll az átvétel. Itt sajnos külön irodát nem tudnak nekünk biztosítani. Az elsődleges
edzőközpontunkban folyamatosan tartunk karbantartó napokat, megújítottuk a világítást, átszereltük az
eddigi fényforrásokat. A további feladatainkat egy biztonság technikai szakértő segítségével
meghatároztuk. A takarításra az edzőközpont megújulására folyamatosan gondot fordítunk.

Kérem a beszámolónk szíves elfogadását.

Köszönettel
Budapest, 2021. 05. 10.

Kecskés Péter
MGSSZ elnök

