Kazincbarcikai VSE Birkózó Szakosztály szakmai értékelés
2016 év
A Kazincbarcikai VSE Birkózó Szakosztálya 2015 évi munkáját az alábbiakban foglaljuk össze
Edzések
2016-ban 3 helyen végzünk rendszeres edzéseket
 Kazincbarcikán a Birkózó Szakosztály edzőtermében 15-30 fő rézvételével a hét minden
munkanapján
 Múcsonyban a Kalász László általános iskolában hetente 2 alkalommal 15-17 fő részvételével
 Kazincbarcikán az ovis program keretében a Kertvárosi óvodában hetente 1 alkalommal10-15 fő
részvételével.
 A rendszeres edzéseken kívül – együttműködve az iskolák testnevelő tanáraival- aktívan részt
vettünk az újra indult iskolai grundbirkózás szervezésében, felkészítésben és verseny
lebonyolításokban. A felkészítés sikerességét mutatta, hogy mindegyik kategóriában a
kazincbarcikai csapatok bejutottak az országos döntőbe.
 Az edzéseket vezeti: Kónya Lajos vezető edző, Csepregi György edző
Centrum edzések
 Részt vettünk a tavaszi és őszi 3 napos egri edzőtáborokban
 4 fővel voltunk a júniusi Püspökladányban szervezett 1 hetes központi edzőtáborban
 5 alkalommal voltunk kiscentrum edzésen
Versenyeztetés
 28 versenyen vettünk részt, ezek közül 11 MBSZ központi szervezésű verseny.
 Említést érdemel Lagzi Kovács Bendegúz 2 Főiskolai Magyar bajnoki címe, valamint országos rangsor
versenyen elért második helyezése. Bendegúz részt vett a törökországi Egyetemi VB-n , ahol sajnos
nem került be a 6 közé, a pontszámítás alapján a közép mezőnyben végzett.
 Ezen kívül Diákolimpián szereztünk 2 ötödik helyezést (D II 26 kg Balogh Levente és D I.86 kg
Csernely Balázs) és Országos Bajnokságon 1 hetedik helyezést (Kiss Bence D II.29 kg.) értünk el.
 A régiónkban minden versenyen részt vettünk, ahol 43 első, 35 második és 43 harmadik helyezést
szereztünk. A versenyeken 39 gyerekünk vett részt.
 Sikeres volt a Munkácsy Dezső emlékversenyünk, mely egyben régiós bajnokság is volt. A versenyen
27 egyesület 204 versenyzője vett részt.
Sportág támogatási rendszer
 A 2016 évi támogatásunk gyakorlatilag az előző évvel azonos mértékű volt, ezen kívül eredményes
volt az ovis pályázatunk is, itt kaptunk 300.000 Ft-ot.
 Azok közé tartoztunk akiknél az elszámolás rendben volt.
Összeállította Fodor Pál technikai vezető
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