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A 2018/2019-es bajnoki szezon szakmai értékelése 

 

helyzetértékelés 

Remek idényt zárhattunk 2017/18-ben. Ezt a folyamatot igyekeztünk folytatni a 2018/19-es szakaszban 

is. A 2018-as közgyűlés után júniusban még két fontos tábort is tartottunk. Az iskola befejeztével a 

szokásos napközi táborunkat, ahol 90 gyereknek tartottunk egésznapos képzést. Utána egy héten 

keresztül napközis rendszerben képző tábort szerveztünk a kadet, serdülő csapatainknak. Mindkettő 

nagy sikerrel zárult. A táborokban komoly munkát végeztek edzőink. A nyár folyamán, korosztályos 

válogatottakban szerepelt több játékosunk, edzőnk is. (Szirony Dorina, Kéita Aya, Ferenczi Kata, 

Milkovics Réka, Fűzy-Antolovics Adél) 

az új szezon 

Az előző évek tapasztalatát, valamint a jelen helyzetünket elemezve több stratégiai pontot állítottunk fel. 

1. az utánpótlás piramisunk csökkenő alapjának további bővítése 

2. tovább bővíteni, fejleszteni a tehetségek kiemelt foglakoztatását 

3. edzőink felkészültségét folyamatos továbbképzőkkel segítsük 

4. a humán erőforrásunk kiszélesítése az anyagi lehetőségeink figyelembevételével 

5. a tárgyi feltételek javítása  

 

 

1. Az első és egyben legfontosabb feladatunk az volt, hogy a partner iskoláinkkal szerződésben is 

megerősítsük a női kosárlabda kiemelt szerepét ezen intézményekben. Ezután az iskolákban 

elértük, hogy megfelelő mennyiségű edzéslehetőséget kaptunk. Az iskola lehetőségeit 

figyelembevéve reklámozhattuk sportágunkat. Ebben nagyon sokat segített felnőtt csapatunk. 

Bemutató edzéseket, foglalkozásokat tartottak sportolóink, edzőink. Toborzót tartottunk, 

ajándékokat osztottunk, illetve a felnőtt mérkőzéseken szerephez juttattuk a legfiatalabbakat.  

http://www.szechenyikosarakademia.hu/
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Látható azonban, hogy egyre nehezebb bevonzani és ott is tartan a gyerekeket. A győri iskolák 

mellett elkezdtünk dolgozni a kistérségben is, hogy Győr vonzáskörzetében lehetőleg minél több 

női kosárcsapatot tudjunk versenyeztetni, a tehetségeket akadémiánkhoz tudjuk kötni. Ennek 

keretében megállapodást kötöttünk a téti, kapuvári és mosonmagyaróvári általános iskolákkal és 

egyesülettel. Az iskolákkal ápolt jó viszony bizakodással tölt el a jövőre nézve.. A Kölcsey, 

Prohászka és Gyakorló iskolákban továbbra is segítséget nyújtunk a testnevelési órák szakszerű 

megtartásában. Remélem ezt tovább tudjuk fejleszteni majd a következő tanévben. 

2. Az előző szezon pozitív visszajelzése további lendületet adott az egyéni képzések 

továbbfejlesztésében, kiszélesítésében. Begyűjtve az iskolai elfoglaltságokat, illetve ismerve a 

teremlehetőségeket folyamatosan alakítottunk ki egyéniképző foglalkozásokat.Kialakítottunk 

egy tehetségcsoportot az U12-14-es korosztályokból is. Egyéni technika csiszolása, fizikai 

állapot fejlesztése, csapatrész taktikai feladatok megoldása volt a tananyag. Az edzéseket 

felvettük, edzőink szakszerűen megvágták, majd játékosaink felé továbbítottuk. Ezenkívül – 

kihasználva  ahosszú utakat – személyesen is átbeszéltük az észrevételeket. Úgy érzem nagyon 

sok pozitív visszacsatolással találkozhattunk a bajnoki mérkőzéseken.  

3. Idén is elindítottuk a  továbbképzőinket. Itt az elsődleges célcsoport az előkészítő, kenguru és 

gyerek korosztályokban dolgozó kollégák voltak. A péntekenkénti kenguru válogatott edzések 

adtak otthont ezeknek a foglalkozásoknak.  

A heti edzői megbeszéléseken az egyéni képzések, valamint a hétvégi mérkőzések 

megtekintései, szakmai értékelései, megbeszélései nagyon sokat javítottak edzőink 

felkészültségén. Ezenkívül sajnos mindössze egy edzőtovábbképzőt tartottunk, elsősorban 

megbízási szerződéssel rendelkező edzőink számára. 

Bővítettük a partneri megállapodásokat. Sepsiszentgyörgy (Románia, Erdély) egyesületével 

kötöttünk megállapodást. Ezenkívül a PVSK Akadémiával felvettük a kapcsolatot és szakmai 

együttműködés indult el a két klub között. 

A szezon végén immár 9. alkalommal rendezünk majd napközis tábort. A rendezvény a 

legfiatalabbak intenzív tanítására jött létre. Ezenkívül újabb játékosok bevonzása 

egyesületünkbe. A hatvan fős táborban nemcsak a gyerekek, hanem az edzőkollégák is komoly 

gyakorlatanyaggal ismerkedhettek meg az egy hét alatt. 

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a “Képző Tábor”. Ennek a célja az volt, hogy 

a következő évi akadémiai korcsoportok négy napon keresztül átvegyék azokat a technikai, 

taktikai feladatokat, amiket a következő szezonban alkalmazniuk kell. Egyesületünk képzett  

http://www.szechenyikosarakademia.hu/
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edzői  tartották az edzéseket, elméleti oktatásokat.Idén először küsős edző is dolgozott a  

táborban  Meszler Balázs személyében egy pécsi kollégát üdvözölhettünk, aki a PVSK 

Akadémia valamint az U16-os korosztályos válogatott másodedzőjeként dolgozik.  

A két akadémia közötti pertneri kapcsolatnak köszönhetően jöhetett ez létre. 

 

A PVSK által szervezett edzőtovábbképzőn négy edzőnk vet részt. 

 

4. Az látható, hogy az egyre növekvő feladatokat kevés szakemberrel nem lehet elvégezni. Az 

egyéni képzésekre, az iskolákkal való kapcsolattartásra, a kiválasztásra, az állandó 

továbbképzésekre, az akadémia mindennapjainak megszervezésére stb., megfelelő számú és 

minőségű szakemberre van szüksége. Sajnos komoly visszalépés volt, hogy Kuller Violetta 

gyúró felmondott, és hiányát egész évben nem vagy csak részben tudtuk pótolni. Több kisebb 

sérülést megúszhattunk volna, illetve az országos döntőkön a többi csapat mind beelőzőtt minket 

ezen a téren is. Előrelépés hogy az eddig megbízással dolgozott Kószás Krisztina  

atlétaedzőt,sikerült főállású edzővé tennünk. Edzői poszton továbbra is hiánnyal kűzdünk, 

egyedül Perjámosi-Szabó Kriszta edzőnk tért vissza szülés után decembertől. Ő a Tulipános 

Általános Iskola csoportját vette át. 

 

5. Mindenképpen előrelépés volt, hogy az edzőcsarnokot bővülő óraszámban tudtuk használni.  

Ennek ellenére a saját terem lehet csak megoldás a markáns előrelépésre, mert az akadémiákkal 

szembeni leőírások, valamint a saját elvárásaink elérésére több és tervezhető lehetőségre van 

szükség.Az előző évekhez képest többet tudtunk költeni a felszereltségünk korszerüsítésére, ami 

az edzésmunka hatékonyságára jótékony hatással volt. Csapataink, megjelenésére is többet 

költöttünk az idén, ami szerintem szintén hozzájárult ahhoz, hogy ismét egy eredményes évet 

zárhatunk majd!   

korosztályok: 

előkészítő 

Nagy energiát mozgósítottunk a tömegesítésre. A fiú szakággal közösen végigjártuk a partneriskolákat, 

hogy minél több gyereket tudjunk bevonzani a rendszerbe. 

Idén is négy versenyt szerveztünk ennek a korosztálynak. Kettőt mi, kettőt a fiúk. A felnőtt 

mérkőzéseink elé szervezett vetélkedőkön 150-170 gyerek küzdött egymással, nagy lekesedéssel. 

Bizakodunk, hogy a következő szezonban nem veszítjük el őket és erősödi fogunk velük a kenguru 

korosztályban.  

http://www.szechenyikosarakademia.hu/
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kenguru 

 Nyolc iskolában szerveztünk edzőcsoportokat ebben a korosztályban. Idén négy csapatot kellett 

indítanunk a Magyar Bajnokságban, emellett a Sopronkövesd önállóan oldotta meg a bajnokságban való 

szereplést. Az előző szezonhoz képest jóval kevesebb alkalommal nem tudtunk kiállni a megfelelő 

létszámmal. A gyerekek és szülők elhivatottsága azonban nem a régi. Nagyon nagy küzdelem, azokat a 

gyerekeket mérkőzésre, edzésre rendszeresen lecsábítani, ahol a szülők nem sportoltak. A Kenguru  

Válogatott jól dolgozozott, méltán várhatjuk majd, hogy a jövő esztendei gyerekcsapatunk jól fog majd 

szerepelni. Heti rendszerességgel plusz edzéseken vehettek rész t a kiválasztottak a Tulipános Általános 

Iskola tornatermében. Többször pályára léphettek a Szlovák Bajnokság mérkőzésein is. Ismét 

megrendeztük a “Kölyök Kupát”, ahol a csapatok 3:3 ellen játszanak két kosárra. 10 csapat versengett a 

szezonban  ismét nagy siker volt.Új helyszínként a Krúdy Iskola tornatermét találtuk meg, ahol 

egyszerre négy pályán folyhatnak a mérkőzések.  Június 1-én volt a program záró napja.  

 

gyerek 

Egy jól felkészített csoportot rakott össze Sebestyén-Ádám Csilla és Gálosné Farkas Andrea. A 

felkészülésük jól sikerült. A Magyar Bajnokság mellett a Szlovák Bajnokságban edződve jutottak el 

odáig, hogy az Országos Jamboree-n való szereplést kiharcolták. 

Idén előszőr, már ebben a korosztályban is elkezdtük az egyéni képzéseket is. 

A győri csoport mellett Téten és Kapuváron is dolgoznak csoportok ebben a korosztályban 

 

Innentől felfele az előző esztendőben elindított elgondolás szerint osztottuk szét a csoportokat. Igazából 

az adott korosztályos csapat, csapatedzés címszó alatt hetente egyszer találkozott. Egyéni képzések, 

tehetségek felfele edzetése volt a porondon.  Ismét  kb 50 gyerek alkotott egy nagy közösséget. A felfele 

versenyeztetés gördülékenyen működött. Most már a játékosok és a szülők is természetesnek veszik azt, 

ami ellen komoly harcokat vívtak velünk. 

 

serdülő 

A 2005-06-os születésű játékosainkat intenzív képzésben vettek részt. Két kosárlabda edzővel, atléta 

edzővel, erőnléti edzővel dolgozva és két bajnokságban játszva léptünk komolyat előre.  

Hetente két atlétika, egy yakuza, egy egyéni képzés és három csoportos foglalkozás volt a menetrend. 

Novembertől Füzy-Antolovics Adél a felnőtt csapathoz került, így Boda István egyedül maradt, amit 

váltakozó helyettesítésekkel igyekeztünk megoldani. A tehetségesebb játékosok: Sághi Bogi, Sághi 

Kata, Boros Tímea, Molnárova Laura, Simon Virág, Suga Kata, meghatározott metodika szerint  

 

http://www.szechenyikosarakademia.hu/
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látogatták a kadet edzéseket is.  Néhányan pedig még a kadet bajnokságban is pályára léphettek. 

Csapatunk végül a “B” döntőbe került, ahol a hatodik helyet sikerült megszerezniük. 

 

kadet 

A 2003-04-es korosztályban mindössze két másodéves játékossal rendelkezünk, míg a követő 

évfolyamban kilenc játékosunk van. Tullner Krisztián vezetésével készültek a lányok, Kószás Kriszta 

atléta edző és Kiss László erőnléti edző segítségével. 

Hetente két atlétika, egy yakuza , egy kondi termi, egy egyéni képzés és három csoportos foglalkozással 

dolgoztak. A 2004-es tehetséges korosztályunk az országos döntő negyedik helyét szerezte meg az előző  

szezonban, ami kellő alapot adott a bajnokságban. A szövetség új számítása miatt selejteznünk kellett a 

kiemelt bajnokságban való szereplésért, amit Nyíregyházán kemény munkával sikerült is kiharcolni. Ez 

fontos volt számunkra, mert ebben a bajnokságban hétről-hétre a legjobb csapatok mérik össze 

tudásukat. Csapatunk továbbjutott az alapszakaszból és a rájátszásból ötödik helyen érkezett be az 

országos döntőbe. Itt egy gyözelemmel és négy vereséggel zártak lányaink és a nyolcadik helyen 

végeztek. A keretből a Ferenczi Kata – Milkovics Réka páros végig a junior-NBI/B-s kerettel edzettek. 

(péntekenként edzettek egyet a kadet csapattal) 

Réka februári sérülése komoly veszteség volt számunkra, amit viszont a többiek szépen tudtak pótolni.  

A döntőn a fiatal csapatunknak sok volt a terhelés (32 óra leforgása alatt 3 mérkőzést kellett 

lejátszaniuk)és a rehabilitáció nem volt megoldott.  Az előző szezonhoz képest komoly hiányként 

jelentkezett, hogy nem volt gyúrója a lányoknak. Az eredményhez mindenképpen gratulálunk.  

 

junior 

A 2001-02-es korosztályban több tehetségünk bontogatja szárnyait. Szirony Dorina a felnőtt kerettel 

készült, Kéita Aya, Rozmán Lilla, Bánszegi Borbála kiemelt figyelem mellett dolgozott. Két fiatal 

tehetségünk : Ferenczi Kata, Milkovics Réka és tagja volt a keretnek. A bajnokság aalapszakaszát a 

második helyen zártuk és rájátszás után elért hatodik helyünkkel simán bekerültünk az országos 

döntőbe.  A döntőig két játékosunk adta le a szerelését, illetve Milkovics Réka sérülés miatt esett ki a 

záró szakaszból. A döntőn ugyanazzal a hibával szembesültünk szinte minden mérkőzésen,mint a 

bajnokság előző szakaszaiban, nem tud mindenki egy jó átlagot odatenni a pályára. Ehhez hozzájött 

még, hogy a második mérkőzés elején Kéita Aya megsérült. Így minimális vereségeket szenvedve végül 

a nyolcadik helyen zártunk. A döntőt követően újabb három játékos adta le a szerelését, így már érthető 

volt az ők gyenge szereplése a döntőn. Amennyiben becsülettel ezt előre közlik, akkor a fiatalabb 

tehetségeink nagyobb szerepet kaphattak volna. Érzésem szerint legalább két mérkőzést meg is 

nyerhettünk volna.  

http://www.szechenyikosarakademia.hu/
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NBI/B 

Az előző évi helyezésünk miatt a zöld csoportban szerepelhettünk. Emiatt egyértelmű célként jelent meg 

az, hogy a piros csoportba felkerüljünk. Egy olyan mixet hoztunk létre, amiben a volt akadémistáink, a 

felnőtt keretben dolgozó tehetséges fiataljaink valamint a tehetséges juniorjaink alkottak egységet. 

A rutinos Nagy Rebeka, Simon Anikó, Török Barbara hármas egy stabil alapot adott a mérkőzéseken, 

amihez jól szálltak be fiataljaink is. Simon Anikó sérülése, valamint a később szereléseiket leadó junior 

játékosaink hozzáállása miatt februárban több elkerülhető vereséget szenvedtünk. Ettőll eltekintve 

kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk és húsz győzelemmel négy vereséggel a második helyet 

megszerezve sikerült a kitűzött célt elérnünk. Tehetségeink jól éltek a lehetőséggel és komoly fejlődésen 

mentek keresztül.  

 

Egyetemi 

Az elmúlt két esztendőben sokat javult a közös munka az egyetemi és a junior-NBI/b-s csapatok között.  

Ahogy egyre több akadémista öregszik ki a középiskolából, valamint a közös szakmai vonal, évről-évre 

erősebbé teszi az egyetemi csapatunkat is. Nagy örömünkre történelmi tettet hajtottak verge a lányok, 

sikerült bekerülniük a MEFOB négyes döntőbe. 

A debreceni döntőben két szoros mérkőzésen szenvedtünk vereséget, így végül az előkelő negyedik 

helyen végeztünk. 

 

B33 

Idén nagyobb hangsúlyt fektettünk a 3:3 elleni játékra. Kadet, junior és NBI/B-s kereteink hetente 

egyszer, Laky Tibor edző vezetésével ismerkedtek a játék alapjaival, elvárásaival. 

Három bajnokságban indultunk el: Egyetemi, Felnőtt, U18. 

Az egyetemi bajnokságban május 25-én, Szombathelyen volt a döntő, és szép sikert elérve a második 

helyen végeztünk. 

A felnőtt kategóriában négy hétvége összesített eredménye adja meg majd a helyezéseket. Itt június 9-

én, Oroszlányban volt a záró forduló, ahol a hatodik helyet sikerült elérnünk. 

Az U18-as bajnokságban június 15-én Pécsett volt a záró forduló. Lányaink remek hozzáállással a 

második helyet szerezték meg. 

 Diákolimpia 

A klasszikus 5-5 elleni bajnokságban a Krúdy Középiskola csapata bejutott az országos döntőbe és ott 5. 

helyezést ért el. A Kazinczy csapata az országos elődöntőben esett ki a későbbi győztestől elszenvedett 

vereség miatt. 

B33-ban  Krúdy csapata jutott be az országos döntőbe!! Itt június végén lesz a döntő. 

http://www.szechenyikosarakademia.hu/
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A korosztályos válogatottakba idén is több játékosunkat,edzőnket hívták meg!  

Kéita Aya, Szirony Dorina játékosok és Tullner Krisztián edző az U18-as válogatottban kaptak helyet. 

Ferenczi Kata és Milkovics Réka  kipróbálhatta magát az U16-os válogatottban. 

Az U15-ös válogatottban Ferenczi Kata, Milkovics Réka, Bogdán Réka, Geleta Fanni játékosok és 

Fűzy-Antolovics Adél dolgozik. 

A 2005-ös Kiválasztó Jamboreen Sághi Kata, Sághi Boglárka, Boros Tímea játékosok és Boda István  

edző szerepelt a “Nyugat válogatottban” 

A 2006-os Kiválasztó program vezetőedzője Gálos László lett. 

A 2007-es Országos Jamboree “Nyugat Válogatottjában” Nagy Iringó játékos és Sebestyén-Ádám Csilla  

edzők szerepeltek. A korosztály számára, július 1-3-ra  meghírdetett pécsi Motivációs Táborba pedig 

Tóth Noémi játékos és Sebestyén –Ádám Csilla edzőnk utazik majd. 

Ezek az adatok  is alátámasztják az egyesületünkben történő szakmai munka eredményességét, 

elfogadottságát. 

Én megköszönöm minden játékosunknak és munkatársunknak az elvégzett munkát, a szülőknek, partner 

intézményeinknek, szponzorainknak a támogatást! 

Remélem, hogy a következő esztendőben legalább ilyen eredményekről tudok majd beszámolni! 
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