Kazincbarcikai VSE Birkózó Szakosztály éves beszámoló 2015
A Kazincbarcikai VSE Birkózó Szakosztálya 2015 évi munkáját az alábbiakban foglaljuk össze
Edzések
 A nehezebb anyagi helyzet mellett is az edzésszínvonal fenntartása érdekében továbbra is két edzőt
(Kónya Lajos és Csepregi György) foglalkoztatunk folyamatosan. A létszám miatt az edzések már
több csoportban zajlanak, részben az edzők edzésidejének megosztásával, részben segédedző
társadalmi munkában történő foglalkoztatásával. Az edzésmunkát tovább segíti az, hogy
segédedzőnk (Stefán Sándor) is rendelkezik edzői végzettséggel. Ezzel az edzői háttérrel biztosítani
tudunk több csoportos foglalkozást, valamint a versenyeinken is biztosított az edzői felügyelet.
 Az edzési időkeretek hétfőtől péntekig 15.30-tól 18.00-ig, esetenként de. ill. szombaton 10.00-tól
12.00-ig tartanak.
 2015-ben eddig 110 fő látogatta legalább egyszer edzéseinket , a rendszeres edzéslátogatók száma
30-35 fő , egy időben 15-25 fő a jellemző.
 Edzések helyszíne: Arról az oldalról jól állunk , hogy lehetőségünk van 2 állandóan letelepített
szőnyeg használatára, de a több , mint 15 éve telepített létesítményünk nagyon elöregedett ,
állandóak a beázások és vizesedések, a vizesblokkjaink felújításra szorulnak, a terület rendkívül
szűkössé vált a mai igényekhez mérve.
 A saját edzéseinken kívül hetente járunk Miskolcra centrum edzésre , átlagban 3-4 kiválasztott
versenyzővel. Azt nem sikerült elérnünk , hogy a centrum nálunk is szervezzen esetenként közös
edzést.
Létszám
 Jelenlegi igazolt létszámunk 47 fő , és további 10 fő igazolási kérelmet adunk be 2015 évben.
További célunk azonban a minőség javítása . A jövőben csak azokat kívánjuk igazolni, akik már
alkalmasak rendszeres versenyeztetésre, a kezdőket igény szerint orvosi igazolással szerepeltetjük.
 Sajnos erősen kell küzdenünk (többször eredménytelenül) a foci erőteljes elszívó hatásával. Több
tehetséges gyerekünk néhány évi eredményes birkózó szereplés után áttért a focira, és nem csak
annak szeretete miatt , hanem a nagyságrendileg jobb anyagi támogatottság miatt (nincs
tagdíj,ingyenes versenyeztetés, szerelés biztosítás,stb.) is.
Versenyeztetés
 Prioritást élvez az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyeken való részvétel és annak
támogatása. A meghívásos versenyeket (alapvetően az utazó létszámot) a mindenkori anyagi
lehetőségeinktől tesszük függővé.
 A 2015 évi versenyek megosztása kategóriák szerint
MBSZ versenyrendszerében országos versenyek
12 ebből 1 még ezután
MBSZ versenyrendszerében területi és rangsor versenyek 4
Külföldi versenyek
2 ebből 1 még ezután
Területi meghívásos versenyek
19 ebből 3 még ezután
Összesen
37 verseny
 2015-ben versenyeken indulók száma 41 fő , ami 201 indulást jelentett.( 5,5-ös verseny átlag )
 Legtöbb verseny egy fő esetén 18 az első10 átlagban 13 versenyen volt.

Verseny eredmények, értékelések
Ebben az évben 16 országos és rangsor versenyen vettünk,ill. veszünk részt, közülük több jó
eredménnyel.
Az alábbiakban a kiemelt eredményeinket mutatjuk be.
 Első helyen kiemeljük Lagzi Kovács Bendegúz (KVSE- Bárdosi Akadémia) 2015 évi eredményeit.
2015.02.15. U23 Szabadfogású Magyar Bajnokság Szigetszentmiklós 2.hely
2015.04.26.Felnőtt Szabadfogású Országos Bajnokság Miskolc
2.hely
2015.04.18 Országos Egyetemi bajnokság Eger Szabadfogás 74 kg. 1.hely
Kötöttfogás
2.hely
Fentieken kívül több rangos hazai- és külföldi versenyen ért el szép eredményeket.
 Legeredményesebb utánpótlás versenyzőnk Kiss Bence volt
2015.04.25 Diák II. KF országos bajnokság Karcag 2. hely
2015.10.22.Diákolimpia II. korcsoport
Szentes 3. hely
2015.11.21 Diák II. Országos Bajnokság Csömör 3.hely
Fentiek mellett nagyszámú meghívásos verseny győztese a KVSE legjobb pontszerzője.
 Eredményes volt a D II. korcsoport . Több magyar Bajnokságon és Diákolimpián helyezést értek el
,valamint a területi versenyeken eredményesek voltak még az alábbiak
Vig Tamás, Csernely Márton, Stefán Alexander, Kalmár Botond. A D II korcsoport csapatban a
karcagi OB-n 7-k volt
 Meghívásos versenyek.
Versenyeink többségét a meghívásos versenyek teszik ki. Ezeken a legjobb versenyzőink mellett az
utánpótlás (többségében gyermek, diák és serdülő) korú gyermekek vesznek részt, régiós szinten
igen eredményesen.
 Verseny statisztikák
A versenyeinkről vezetett statisztikai adatokat az alábbi táblázatok mutatják
KVSE 2015 évi verseny részvételek.
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Saját verseny
 Évek óta nagy sikerrel és nagy létszámmal (köztük külföldi csapatok is) szervezzük a Munkácsy
Dezső emlékversenyeinket. A rendezést összeszokott csapat végzi , és igyekszünk megjelenésében
is méltó versenyt rendezni.
 A jövő évre léptünk tovább a Munkácsy emlékverseny az MBSZ rendszerében szereplő területi
bajnokság lesz 2016.09.24-én, amelyen rangsor pontokat lehet szerezni diák és serdülő
kategóriákban. Természetesen a többi korcsport számára is lesz kiírás.
 Pozitívumként említjük , hogy városunkban 2 sportcsarnok ( Egy többfunkciós egyházi tulajdonú
multifunkcionális sportcsarnok és a Kazinczy Ferenc sportiskola számára egy C (legnagyobb)
méretnagyságú tornacsarnok, nézőtérrel,kiszolgáló létesítményekkel)
is épül ezek közül a
sportiskolai 2016 tavaszáig üzembe kerül, a másik ősszel várható. Ez verseny rendezés esetén jelen
választási lehetőséget.
Költségvetés
 Az elmúlt évhez viszonyítva közel 40%-al csökkent a sportág támogatás mértéke úgy, hogy a sport
teljesítményünk nem csökkent
 Nem nyertünk az óvodás pályázaton sem , pedig minden pályázati feltételnek megfeleltünk. Annál is
fájlaljuk , hogy a kb.20 elfogadott mellett a 3 elutasított között voltunk egy 30 ezres város 6 óvodája
esetében.
 Ugyancsak nem jutottunk sem az első, sem a második ütemben beadott létesítmény fejlesztési
pályázatunk alapján támogatáshoz a meglévő elavult birkózó létesítményünk felújításához.
 Fenti okok miatt újból a szülőkhöz fordulnunk fokozottabb hozzájárulást kérve versenyeinkhez.
Ennek azonban korlátot szab a szülői háttér fizetőképessége (Borsod ).
 Előzőek miatt anyagilag aggodalommal tekintünk a 2016 év elé.
Zárszó
 Fenti eredményeink ill. anyagi nehézségeink ellenére bízunk abban , hogy a magunk részéről a 2016
évi sport eredményeink jobbak lesznek a 2015 évinél,
 Reméljük azt , hogy – mint járási székhely – sikerül olyan közeget teremteni , mely segít a 90-es
évek szintjére visszaemelni a kazincbarcikai birkózást. Ehhez - a mi munkánk mellett - kérjük a
városiés járási vezetők anyagi és erkölcsi támogatását is.

Az értékelést összeállította: Fodor Pál technikai vezető
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