A Magyar Snowboard Szövetség elnökségének
szakmai beszámolója a 2019. 05. 22-i közgyűlésre

Működés

Szervezeti ügyek
A Magyar Snowboard Szövetség 2018. május 23-i Közgyűlésén értékelte az előző közgyűlés
óta eltelt időszak tevékenységét.

A jelenlegi elnökség a 2014-es májusi közgyűlésen lett megválasztva. A 2018-as Közgyűlésen,
egy fő elnökségi tag tisztújítása történt.
A szervezeti ügyek a 2018-as évben az előző évekhez hasonlóan alakultak, az irodai
működést továbbra is Némethné Harmat Rózsa főtitkár és Pajor Ágnes asszisztens látta el.

Az évben végzett kiemelt tevékenységek:

Versenyzők
- Napi szintű kapcsolattartás a versenyzőkkel és szüleikkel
- Edzőtáborokra, versenyekre utazás, szállás, nevezés intézése
- Versenyzői támogatások nyomonkövetése, pénzügyek kezelése
- Iskola ill. eredmény igazolások kiállítása
- Biztosító partnerrel kommunikáció, sérülésekkel kapcsolatos ügyintézések
-Gyarmati

Pankával

és

Fricz

Botonddal

kapcsolatos

ügyintézések

(folyamatos

személyes/skype-os egyeztetések, repülőjegy, szállás, nevezés, edző-edzőtábor, szezon terv,
rehabilitáció…)
- felszerelés rendelések

Versenyek, rendezvények
- 2018-as Snowboard Diákbajnokság szervezése (előkészületek, egyeztetések, szponzorok,
terjesztés, marketing, lebonyolítás, utómunkák, igazolások)
- 2018-as Országos Bajokság szakmai támogatása
- 2018-as Junior Világbajnoksággal (NZL) kapcsolatos teendők
- 2018-as Téli Olimáiával kapcsolatos teendők, konzultációk, szakmai anyagok, beszámolók
készítése

MOB, EMMI
- EMMI, MOB, MPB felé szakmai és pénzügyi tervezet, pályázati anyagok összeállítása
- EMMI, MOB, MPB felé elszámolások, szakmai beszámolók készítése
- szerződések
- pénzügyek koordinálása
- “Sportági Olimpiai felkészülési program 2018-ra” szakanyag elkészítése
- MSBSZ 2018. évi sportszakmai terve és finanszírozási koncepciójának elkészítése
- “Sportágfejlesztási Koncepció 2018/19-es évre” szakanyag elkészítése (Stratégia 2020)
- “Sportágfejlesztási Koncepció 2024-ig” szakanyag elkészítése (Stratégia 2020)
- “Sportági kitekintés 2025-2028” szakanyag elkészítése
- “Versenysport és olimpiai felkészülési terv 2019-ben” elkészítése
- „Snowboard Olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2019” elkészítése
- A sportág 2018. évre tervezett szakmai programja az utánpótlás területén
- MSBSZ beszámolója a 2018. első félévei versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és
működési támogatásának felhasználásáról
- MSBSZ beszámolója a 2018. második félévei versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és
működési támogatásának felhasználásáról
- Az MSBSZ Sportágfejlesztési koncepciójának szakmai beszámolója a 2016/17-es szezonra
- MOB Életút Program snowboard vonatkozású szakanyagának elkészítése
- Kiemelt Edzői Program szakanyag előkészítése
- Utánpótlás Edző Program pénzügyi tervei, pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése
- Gerevich ösztöndíj ügyintézése
- Sportcsillag Ösztöndíj ügyintézése

Antidopping
- Magyar Antidopping Csoporttal kapcsolattartás, szakmai konferencián/továbbképzésen
való részvétel
- Az MSBSZ új Antidopping Szabályzatának elkészítése
- Szövetségi adatbekérő anyag elkészítése (éves)
- Versenyzők antidopping koordinálása (holléti nyilvántartás)

További tevékenységek
- Adatszolgáltatás az OSEI felé
- Alapszabály szerinti működési feladatok ellátása
- Kapcsolattartás és információ szolgáltatás a hazai ill a nemzetközi sportszervezeteknek
- Átigazolásokkal, nemzetiségváltással és tagfelvételekkel kapcsolatos ügyintézések

A Szövetségi Kapitány feladatkörét továbbra is Bekényi Ádám látta el, aki 2018-ban is a
száraz edzések mellett a versenyzők havas felkészüléseit koordinálta, illetve számos
nemzetközi versenyen vezette a csapatot.
Immár a második szezonban is Dibusz István foglalkozott az utánpótlás versenyek
koordinálásával és az onnan érkező versenyzők edzésével.
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megszervezését, a média információ ellátását, média kapcsolatok koordinálását,
sajtófigyelést 2018-ban is Pintér László látta el. Elsősorban a folyamatos facebook és sajtó
megjelenések voltak előtérben. Megbízási szerződéses kapcsolatban áll a szövetséggel.

Hazai Sportszervezetek
MOB
A Magyar Olimpiai Bizottságnál 2016 áprilisa óta Bordács Miklós képviseli a szövetséget,
Harmat Rózsa főtitkár a hivatalos kapcsolattartó.
2017 januártól a MOB hatásköre megváltozott és az Emberi Erőforrások Minisztériuma vette
át a pénzügyeket.

Ösztöndíjak:
Gyarmati Anna Gerevich ösztöndíjban részesült a 2018-as évben. (125.000Ft/hó).
Gyarmati Anna Sportcsillag ösztöndíjban részesült a 2018 tavaszi tanulmányi félévben.
(200.000 Ft/hó)

Sí- és snowboardiskolák
2018 áprilisában harmadik alkalommal került sor megbeszélésre a snowboardiskolák és a
szövetség között. A megbeszélés rendkívül sikeres, konstruktív volt, jó lehetőségeket
mutatva a közös együttműködésre a snowboard tömegsport fellendítésére és az utánpótlás
toborzásra, melynek pozitív hatásai szemmel láthatók, a 2018-as évben is folyamatosan
bővült a síiskolákon keresztül a sportágba áramló gyerekek/versenyzők száma.

Tagok, egyesületek
2018-ban a tagszervezetek száma nem változott 22 volt.

Utánpótlás Edző Program
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MSBSZ között létrejött szerződés alapján 2017.
áprilisától 7 utánpótlás edző részesül rendszeres havi támogatásban. A programban
résztvevő szakemberek közül 5 fő különböző műanyagpályával rendelkező egyesület edzője.
A 2018/19-es szezonban mind a 4 állomáson szlalom és freestyle versenyszámban is
megrendezésre került az MSBSZ műanyagpályás snowboard kupasorozat, melynek
szervezésében a helyszínül szolgáló snowboard iskolák/egyesületek edzői is aktívan részt
vettek.
A Programban részt vevő edzők, az iskolai tanévhez igazodva szeptembertől júniusig,
általában hetente 2-3 alkalommal tartottak edzéseket. Az edzések időtartama 1-1,5 óra volt.
A havas megmérettetéseket megelőzően lehetőségek szerint havas edzőtáborokban
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Magyarországon

(Visegrád,

Mátraszentistván) és külföldön (Ausztria és Franciaország) egyaránt zajlottak.

Para snowboard
Az elmúlt évek során folyamatosan felmerült a para snowboard kérdése a szövetségben, az
első para snowboardos sportoló azonban csak 2018-ban került a szövetség látókörébe.
2018 őszén Fekete Lilla para snowboardossal megkezdődött egy új fejezet a Magyar
Snowboard Szövetség életében.
A Magyar Paralimpiai Bizottság segítségével lehetőség nyílt a részvételre a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság általt szervezett és az Agitos Alapítvány által támogatott Para
Snowboard Felzárkóztató edzőtáborban való részvételre. Novemberben a Ski Dubai fedett
sípályán megrendezett edzőtáborban Fekete Lilla sportoló és Némethné Harmat Rózsa edző
vehettek részt. Ez a tábor mindkettőjük számára nagy lehetőség volt, hogy betekintést
nyerhessenek a para snowboard versenysport világába, és a legjobb szakemberektől
tanulhassanak.
A tábor nagy lendületet adott és megalapozta a további közös edzéseket.

Mivel a sportoló még tanuló fázisban van, ezért ezidáig még nem vett részt versenyeken.
A 2019-es év alapvetően az alapozásról, helyes technika elsajátításáról, és a minél több
havas edzésről, gyarkolásról szól. Fontos, hogy a versenytechnika megfelelő alapokra
kerüljön, hogy a későbbiek folyamán minél magasabb szintre lehessen emelni a technikai
részleteket.
A tervezett első nemzetközi verseny a 2019. novemberében Landgraafban (NED)
megrendezésre kerülő Európa Kupa. Cél a versenytapasztalat szerzés és helytállás.
A 2019-2020-as szezonban több kontinens kupán és pár világkupán való részvétel tervezett.
Ezeken a fő cél a versenyközeg megismerése, illetve a 2020-as évben pontszerző hely
elérése.
A szövetség reményei szerint a jövőben más fiatalok is követik para sportolónk példáját és
egy kisebb csapat tud együtt edzeni és versenyezni.

(2019. május 6-8. között rendezték meg a Havas Para Sportok Világ Fórumát Belgrádban,
melyen Harmat Rózsa képviselte hazánkat. A fórum rendkívül hasznosnak bizonyult, bíztató
lehetőségek vannak előtérben sportolóink számára.)

Technikai fejlesztés
2018-ban az alábbi eszközök beszerzésére került sor a felnőtt és utánpótlás versenyzők
támogatására, segítésére:
- Wax és egyéb felszerelés karbantartó eszközök (élezőgép)
- boardercross deszkák (F2 és Endless) és kötés (Union) kedvezményes árú beszerzése,
melyet az utánpótlás versenyzők teszt jelleggel tudnak használni
- időmérő gép
- csapat egyen softshell és hímzés

Bordács Miklós, ügyvezető elnök beszámolója
Jelentősebb tervek nem voltak a szezonra.
Átalános érvényű feladatok:
-

a versenyzői létszám növelése

-

a meglévő versenyzők lehetőségeinek bővítése

-

a versenyzők képzése

-

szakemberképzés

Felemásra értékelem a szezont. Az őszre eltervezett felkészülési időszakot csak részben
tudtuk megvalósítani az időjárási körülmények miatt. Táborok maradtak el, ami a versenyzők
általános technikai felkészülésének rovására ment. Tapasztalat, hogy a fiatalok lábában
nagyon kevés havon töltött kilométer van és ezért nem tudják a szükséges technikai tudást
készség szinten elsajátítani.
Pozitív példa Brunner Blanca és a Farkas gyerekek, akiknek lehetősége a hosszú időt havon
tölteni (Blanca esetében kiválló edző édesapjával) és nagyon erős fejlődéssel és magabiztos
snowboardozással vághattak neki a szezonnak.

Élmenőink:
Gyarmati Panka – habár a felkészülést elkezdte, de egy TV műsor kedvéért nem vállalta a
versenyszezont és abbahagyta a versenyzést
Fritz Botond – erős fejlődési pályán van. Amerikai edzőjével komoly technikai szintet lépett,
amivel világversenyeken is eredményesen képviselhet minket
Csillag Dávid – Egy nem túl erős szezon végére elérte a régen várt VK kvalifikációs
pontszámot.

A versenyzői létszám nem növekedett olyan dinamikusan, mint a korábbi években. Újra kell
gondolni az eddigi bevált, de mára elfáradt tehetségkutató stratégiánkat
A versenyzők lehetőségei - mivel se új edzőket, se új edzéslehetőséget, se újabb versenyeket
nem tudtunk bevonni – nem bővültek
Szakember képzés terén sikerült megszervezni az első freestyle oktató továbbképzést, ami
számunkra jelentős előrelépés

Egyéb pozitívumok:
•

Létrejött egy fórum a sportághoz kötődő emberek között, ahol mindenki elmondhatta,
hogyan látja a hazai snowboard helyzetet

•

A diákbajnokság továbbra is népszerű (igaz, már nem hoz új szereplőket)

•

Új erősebb együttműködések alakultak

•

Megrendeztük HAZAI TEREPEN a freestyle MB-t.

•

Újra hozzánk közeli lett a Reopening és a Reclosing

Egyéb negatívumok:
•

Tovább csökkent a támogatottságunk

•

Elavultak a szabályzataink

•

Kevés a szakember

•

Kevés a főállású munkatárs

•

Nem pályáztunk semmire

•

Utánpótlás versenyzőink nem voltak hatékonyak a kulcs versenyen. Itt látszik a
lemaradásunk.

•

Külső és belső kommunikációnk akadozik

Sümegi Péter, elnökségi tag beszámolója

Oktatóképzés
Hosszú egyeztetések után, lassan 2 éve indultunk el hivatalosan is az új úton az
oktatóképzésben. SMSZ – TF – MSBSZ együttműködés, aminek eredménye egy mára már
virágzó kapcsolat a három szervezet között.

Az eredmények, változások:
-

lassan 30 minősített végzett snowboard oktató az új rendszerben (a várhatóan idén
végzőkkel együtt)

-

egyelőre cca. 27 db 1 csillagos és 3 db 2 csillagos minősítésű oktatóval rendelkezünk,
de reményeink szerint lassan lesz 3 csillagos minősítésű ISIA oktatónk is és jövőre
elindulhat a 2 csillagos képzés

-

síoktatókat képzünk „Snowboard, mint 2. sporteszköz táborokon”, jelenleg 8 ilyen
minősített síoktatónk van

-

az SMSZ oktatói által elismert oktatók/sportolók vagyunk

-

továbbra is képezzük a TF-fel karöltve az 1 csillagos snowboard oktatókat, idén 10 új
végzett snowboard oktató várható

-

az SMSZ-szel sikerült olyan stratégiai megállapodásokat kötni, amik mindkét sportág
számára kedvezőek is megnyitják az utat az elfogadható/oktató barát/kevésbé
túlszabályzott hósport oktató szint eléréséhez, ennek előhírnökeként Csollány Csaba
síoktató teljes értékű snowboard oktatói 1 csillagos vizsgát tett nálunk, amit a
szervezetünk teljes értékűen elfogad

-

úgy tűnik, megnyílik az út az Európai szabad/nyílt munkavállaláshoz az SMSZ
segítsége által és az Európai politika megfelelő irányultságának következtében

Idei táborok, foglalkozások
Präbichl – Snowboard, mint 2. sporteszköz tábor síoktatóknak (2018. december 6-9.)
A tábor célja két fő vezérelv mentén alakult:
1. Egy alapszintű snowboard oktatói tematika átadása az oktatóknak
2. Egy erős középszintű snowboard technikai kiképzés a sportolóknak

Összegzés:
A tábor sikeres volt és bár sokan nagyon különböző alaptudással indultak neki ennek a 3
napnak, végül mindenki tanult új dolgokat. Voltak, akik teljes nyitottsággal futottak neki a
feladatoknak és voltak, akik meg voltak győződve a saját képességeikről és nem is próbáltak
meg változtatni a snowboardozásukon. Mindenki változó intenzitással vetette bele magát
ebbe a 3 napba, de látható volt, hogy kellő alázattal és figyelemmel viseltetnek a snowboard
sport iránt, illetve, hogy nagyon hálásak az új információkért.

TF Snowboard oktató képzés – Szakelméleti nap, Koordinációs tábor, Vizsga tábor,
Pótvizsga (2018. december 15. – 2019. január 11-13. – 2019. február 28 – március 4. – 2019.
március 7.)
-

Benesch Gergely kiképző oktató kollégámmal egy elég sűrű programon hajtjuk végig a
snowboard oktató jelölteket igyekezve megadni nekik minden információt és
segítséget ahhoz, hogy kiváló snowboard oktató válhasson belőlük. A táborokat az
idei bizonytalan hó helyzet miatt Donovalyban tartottuk, sajnos Mátraszentistván
nem tudta biztosítani az általunk igényelt körülményeket. A képzést sikeresen
megtartottuk. Az induló 17 fős csapatból végül 10-en tudtak sikeres modulzáró
vizsgát tenni. Sajnos az OKJ törvény korlátozott lehetőségei miatt a záróvizsgákat
idén még nem tudtuk megtartani, csak augusztus után lehetséges ez, amit
valószínűsíthetően kényszerűségből műanyag pályán fogunk megoldani.

-

Összességében sikeres szezon volt oktatóképzés terén. Sajnos egy komoly
hiányosságunk még idén a megfelelő adatbázis megalkotása az MSBSZ honlapján. De
ezt leszámítva próbálunk továbbhaladni a már kitaposott úton és igyekszünk újabb
kapukat megnyitni, amivel biztosítani tudjunk az általunk minősített oktatók számára
a kiszámíthatóbb megélhetést és egy szerethető életformát. Ehhez még sok segítség
kell az állam (OKJ-s szabályozás), az SMSZ (továbbra is ápoljuk ezt a hatékony partneri
viszonyt), az MSBSZ (oktató képzés támogatása – szakanyag megalkotása) és a
snowboard társadalom (szakmai elfogadottság, érdeklődés a képzés iránt) részéről.

Versenysport
-

Idén sajnálatos módon az eddigi legnagyobb versenyzőnket búcsúztattuk, Gyarmati
Panka visszavonulásával egy korszak lezárul, de reményeink szerint Fricz Botonddal
egy új korszak nyílik hamarosan. 2 VK indulási jogot is szereztünk újra Csillag Dávid és
Papp Endre személyében, illetve több versenyzőnk is bíztatóan szerepelt a
nemzetközi versenyeken, de szeretnénk egy hatékonyabb, kiszámíthatóbb rendszert
építeni, amiben az erőforrásokat igyekszünk a rendszeresség és az erősebb szakmai
háttér irányába terelni.

-

Az utánpótlás mag nagyon lelkes, sok energiát tesznek a fejlődésükbe, a kisebb
versenyeken egészen megbízhatóan szerepelnek, a nagyobb versenyekkel még
várniuk kell. Reményeink szerint a jövőbeli fejlődésük okot ad majd rá, hogy a sport
média fókuszálja kicsit a Magyar snowboard csapatra a figyelmét!

Hartmann János, elnökségi tag beszámolója
Freestyle Szakág fejlesztési megvalósulás 2018-2019

A szezon elején a Kapruni edzőtáborban tudtunk csinálni a gyerekeknek egy alap
freestyle oktatást/edzést. Ez arra volt jó, hogy felmértük a tudásszintet és, hogy
mennyien érdeklődnek a szakág iránt.
A 2018-22 időszakra vonatkozó tervezetből a legfontosabb a hazai havas edzések
lehetőségének a biztosítása volt, ezért a 2018-19-es szezonban erre fókuszáltunk
leginkább.
A legnagyobb előrelépés a hazai havas edzés és versenyzés terén történt. Rendeződött a
viszony és jelentős előrelépés történt az Eplényi Síaréna és a Szövetség
együttműködésében.

Az egyik legfontosabb és a legtöbb pozitív visszajelzést adó

programunk a Freestyle Workshop volt, amit Dibusz Istvánnal indítottunk el a december
27.-i eseménnyel. Ennek a lényege, hogy nyílt edzést szervezünk, hazai pályán, delegált
freestyle edzőkkel/oktatókkal

amibe bárki becsatlakozhat. Így nem csak az

egyesületekben sportoló gyerekeket értük el, hanem a „független” riderek is eljöttek a
rendezvényre. A Workshop összefogó erejét és hatékonyságát az is mutatja, hogy a
korosztályos megoszlás elég vegyes volt. Mivel közben az OB is végre hazai pályára
került, ami szintén hatalmas lépés a jó irányba, az OB után a Szentistváni pályán a
Makács Péterék is be tudtak csatlkozni a Freestyle Workshop kezdeményezésünkbe,
ezzel biztosítva még több hazai edzési lehetőséget a fiataloknak. Így ebben a szezonban 2
ilyen Workshop került megrendezésre, a következő szezonokra a cél ezekből többet
rendezni, megfelelő rendszerességgel.
Eplényben a Spring Splash esemény alatt/előtt teszt jelleggel építettünk banked slalom
szekciót, ez arra volt jó, hogy a pálya üzemeltető is képet kapjon arról, hogy mekkora
(ratrak üzemóra, hó mennyiség, stb.) ráfordítással lehet egy ilyen versenyt megrendezni.
Erre szintén pozitív visszajelzések jöttek a riderektől és a pálya vezetőségtől is, így
remélhetőleg jövőre tudunk banked slalom versenyt/eseményt is rendezni.

Bekényi Ádám, Szövetségi kapitány beszámolója
Kitűzött célok:
Az XXIII. Olimpiai játékokat követő szezonban a célom az volt, hogy a felnőtt válogatott tagjai
a Világkupákon és az Európa kupákon minél jobb helyezéseket érjenek el, valamint a FIS pont
átlaguk emelkedjen. A verseny eredményeken túl, fontosnak tartottam, hogy sportolóink
mind technikai, mind taktikai tudásuk fejlődjön. A junior korú válogatott számára ez az év a
korosztályos

nemzetközi

versenyeken

való

tapasztalatszerzés,

valamint

a

Junior

Világbajnokságon való jó szereplés volt előirányozva.
Mindezek mellett az utánpótlás bázis további bővítése volt fő célkitűzésem. Terveim közé
soroltam azt, hogy az ügyesebb fiatal versenyzőket beintegráljuk a már meglévő, a Szövetség
által irányított csapatba.

Edzőtáborok:
Az évadot hagyományosan a tatai edzőtáborral kezdte (2018.08.13-19) csapatunk, ahol 18
versenyző vett részt. A foglalkozásokat két edző irányította. A hat napos edzőtábor nagyon
hasznosan telt, a sportolók sok új snowboard sportág specifikus erősítő és ügyességfejlesztő
gyakorlatot tanultak. Sok sportoló, az ország különböző pontjáról érkeztek, akik sajnos nem
tudnak év közben a budapesti száraz erőnléti edzésen részt venni. Nekik nagy segítség az,
hogy a táborban elsajátíthatják azokat a főbb erősítő, nyújtó, ügyességfejlesztő
gyakorlatokat, amiket önállóan is tudnak a későbbiekben végezni. Számukra edzésterv
készítettem, melyet három-négy hetente frissítettem a versenyzőknek. Ebben a tervezetben
túlnyomó részt azok a feladatok találhatóak, melyeket ebben az edzőtáborban sajátítottak
el. Az erőnléti edzéseken kívül elméleti oktatásban is részesültek snowboardosaink, valamint
videó elemzéseket is tartottunk számukra.
2018 szeptember 22-én a Pasaréti Vasas Sportcentrumban a fizikai állapotfelmérést
végeztem el a versenyzőkkel. Ezen 24-en mérettették meg magukat. A legtöbb versenyző
kiváló, vagy jól megfelelt értékelést kapott. A felmérő eredményei alább láthatóak.
Az első havas edzőtábor Kaprunban 2018.10.19-23 között volt, ahol csúszástechnikai alap
edzéseket tartott Sümegi Péter, a freestyle vonalon pedig Hartmann János segítette a
tizenkét versenyzőnk fejlődését.

A hagyományos pitztali sbx jellegű edzőtáborral (2018.október 29-november 3.) folytatódott
a felkészülés, ahol tizennyolc lelkes versenyző vetette bele magát a kemény edzésekbe. Nap
közben két havas edzés volt, melyek egy része alapcsúszás technikai, más része sbx speciális
edzés volt. A délutáni havas edzést követően minden nap futással, könnyű erősítéssel és
hosszú nyújtással fejezte be a napot a csapat. Esténként a fiatalabb versenyzőket a waxolás
rejtelmeit tanulták, az idősebb versenyzők az új waxolási és élezési lehetőségeket próbálták
ki.
A szezon során a Magyar Snowboard Szövetség égisze alatt még egy edzőtábor zajlott
Flachauban2019.január 7-12. között. Alapvetően sbx pályaedzéseket terveztem, de az
irreálisan sok hó miatt a pálya nagy része eltűnt, így csak a pálya háromnegyed részét tudták
használni

a versenyzők.

A rajt és a hullám szekciót napi 15-18 alkalommal sikerült

megcsúszni sportolóinknak, ami magas ismétlésszámnak számít. A versenyzők nagyon sok
kilométert tettek meg. A pályában sikerült több taktikai jellegű gyakorlatot végezni, mint
például mikor egy kanyarban egyszerre több versenyző érkezik, mikor mit lehet csinálni. Ezt
a gyakorlatot a szezon során többször végre tudták hajtani a sportolók versenykörülmények
között is.

Snowboard cross versenyek:
A fő cél ebben az évben Csillag Dávid számára az 50 FIS pont megszerzése volt, a Junior
versenyzőknek a 15 pontos Európa kupa szintet tűztem ki. A havas edzőtáborokban a főbb
irányvonal ebben a szezonban az alap csúszástechnika folyamatos fejlesztése mellett a
versenyrajtok minél szélesebb körének megismerése, valamint az pályán található SBX
jellegű ugratók gyakorlása volt.

Eredmények:
Pitztal FIS Junior SBX verseny 2018.12.1-2.
Brunner Blanca

38.

33.

Katonka Kitti

39.

34.

Vincze Zsófia

34.

36.

Marosvölgyi Márkó 79.

80.

Simon Kornél

78.

74.

Pitztal FIS EC SBX verseny 2018.11.28-29.
Csillag Dávid

55.

34.

Puy St. Vincent FIS EC és Junior SBX verseny 2019.01.12-13.
Vncze Zsófia

18.

11.

Csillag Dávid

50.

42.

Grasgehren FIS EC SBX verseny 2019.01.19-20.
Csillag Dávid

42.

38.

Grasgehren FIS Junior SBX verseny 2019.01.26-27.
Czunyi Fanni

33.

25.

Marosvölgyi Márkó 49.

48.

Osváth Norbert

33.

33.

Váradi Orsolya

39.

33.

Vincze Zsófia

17.

33.

Dolni Morava FIS EC SBX verseny 2019.02.6-7.
Csillag Dávid

20.

DNS

Czunyi Fanni

25.

20.

Osváth Norbert

45.

47.

Dolni Morava FIS Junior, Rooki, Kids SBX verseny 2019.02.9-10.
Brunner Blanca

20.

15.

Czunyi Fanni

32.

18.

Simon Kornél

22.

15.

Marosvölgyi Márkó 23.

29.

Osváth Norbert

26.

19.

Farkas Katalin

3.

Tóth Lili

2.

Vorras FIS NC SBX verseny 2019.02.23-24.
Osvth Norbert

5.

7.

Reiteralm FIS SBX verseny 2019.02.23-24.
Vincze Zsófia

9.

8.

Csillag Dávid

7.

11.

Kühtai FIS Junior, Rooki, Kids SBX verseny 2019.03.2-3.
Brunner Blanca

17.

DNF

Simon Kornél

23.

22.

Vincze Zsófia

10.

17.

Tóth Lili

1.

Bakanek Lili

3.

Bocsi Levente

3.

Kühtai FIS SBX verseny 2019.03.9-10.
Csillag Dávid

16.

7.

Copper Montain SBX verseny 2019.03.29-04.04.
Brunner Blanca

9.

5. (slalom)

Reiteralm FIS JWC SBX verseny 2019.03.03-04.03.
Czunyi Fanni

42.

Katonka Kitti

46.

24. csapat

Marosvölgyi Márkó 67.

31. csapat

Simon Kornél

64.

24. csapat

Vincze Zsófia

43.

31. csapat

Gargellen FIS SBX verseny 2019.04.06-07.
Vincze Zsófia

9.

9.

Csillag Dávid

7.

42.

FIS pontok:
Csillag Dávid

50.40

Vincze Zsófia

48.80

Brunner Blanca

27.00

Czunyi Fanni

23.00

Osváth Norbert

20.25

Váradi Orsola

12.75

Simon Kornél

12.50

Katonka Kitti

8.77

Marosvölgyi Márkó 5.80

Freestyle versenyek
Jelenleg Fricz Botond képviseli hazánkat a nemzetközi porondon. Új edzői stábbal kezdett el
készülni ebben a szezonban. Már az Új-zélandi Junior világbajnokságon látszott, hogy jó az
edző és a versenyzőnk összhangja. Ennek a havas idénynek a nagy részét az Egyesül
Államokban töltötte, ahol rengeteg edzés mellett – ahol rengeteget fejlődött – két
nemzetközi versenyen is elindult. Az idei évben kimagasló teljesítményt nyújtott, legjobb
eredménye a Park Cityben megrendezésre kerülő felnőtt világbajnokság, ahol erős
mezőnyben sikerült a 30. helyezést megszereznie. Sérülésmentes felkészülésben bízok, hogy
a 2019-2020-as szezon versenyein jól szerepeljen, és a világkupákon stabilan a középmezőny
első felében végezzen majd.

Eredmények:
Landgraaf FIS EC Slopestyle verseny 2018.11.21-22.
Fricz Botond 3.

5.

Waterville Valley Resort FIS NAC Slopestyle verseny 2019.01.14-15.
Fricz Botond 3.

6.

Park City FIS WSC Slopestyle verseny 2019.01.31-02.10.
Fricz Botond 30.
Copper Mountain FIS Slopestyle verseny 2019.02.13-14.
Fricz Botond 6.
Livigno FIS EC Slopestyle verseny 2019.03.28-29.

Fricz Botond 29.

39.

FIS pont: Fricz Botond

84.00

Alpin
Papp Endre indult 2018-2019-es snowboard szezonban nemzetközi alpin versenyeken. A
megelőző szezonban megszerzett Világkupa indulási joga alapján vett részt több rangos
viadalon. Számára a kitűzött cél az volt, hogy azokon a versenyeken ahol elindul, nyújtsa a
tudása legjavát, és törekedjen arra, hogy a középmezőnyben tudjon végezni.

Eredmények:
Carezza FIS WC PGS verseny 2018.12.13.
Papp Endre

55.

55.

Cortina d’Ampezzo WC PGS verseny 2018.12.14-15.
Papp Endre

54.

54.

Rogla WC PGS verseny 2019.01.19.
Papp Endre

60.

60.

Bialka Tatrzanska FIS NC PGS/PSL verseny 2019.013.12-13.
Papp Endre

11.

14.

FIS pont: Papp Endre 63.70

Ebben a szezonban 21 versenyzőnk állt rajthoz nemzetközi versenyen. Ezek a
megmérettetések 10 ország 18 síterepén zajlottak. Összesen 24 viadalon versengtek
legjobbjaink a nemzetközi porondon.

Dibusz István, utánpótlás edző beszámolója
Műanyagpályás Diákkupa-sorozat (2018-19)
Tavaly ősszel harmadik alkalommal hirdettük meg műanyagpályás kupasorozatunkat. Fő
törekvésünk továbbra is az volt, hogy a Diákolimpiai rendszerhez igazodva (szeptembertől
májusig), az iskolai tanévet átívelően szervezzünk megmérettetéseket az 8-18 éves
korosztály számára. A korábban résztvevő síiskolákkal dolgoztunk együtt, így sorrendben a
VASAS-Pasaréti Síiskolában (2018. október 14.), a WAX Klubban (2018. november 11.), a
Fogarasi Síiskolában (2018. november 25.) és 4Seasons Sí- és Snowboardiskolában (2019.
április 27.) mérethette meg magát a mezőny. Minden állomáson, mindkét szakágban
(Slalom, Freestyle) biztosítottunk versenyzési lehetőséget az indulók számára. A
regisztrációnál a rajtszámok kiosztása mellett, apró ajándékokkal (matrica, kulcstartó,
müzliszelet, stb.) kedveskedtünk a gyereknek. Minden helyezett oklevél díjazásban részesült,
a dobogóra felállók arany-, ezüst-, illetve bronzérmekkel lehettek gazdagabbak.
A Slalom esetében továbbra is ritmusban tűzött pályát használtunk. A rajtolás
snowboard versenyeken használt startkapuból történt, az időmérést infrasorompós
időmérővel végeztük. A lebonyolításban egy állító-, egy rajt- és egy célbíró, egy orvos és egy
speaker működött közre Az eredményeket egy flipchart táblán a kordonon kívül állók
számára azonnal láthatóvá tettük. A versenynapokat megelőző időszakban, minden esetben
tartottunk nyílt edzéseket az adott pályán, a különböző borításokhoz való alkalmazkodás
elősegítése érdekében, melyek időtartama két óra volt. A futamok előtt minden nevezőnek
lehetőséget biztosítottunk pályanézésre és a versenypályában való bemelegítésre is. A végső
sorrend kialakításánál három futam időeredményei közül a két legjobb összegét vettük
figyelembe.
A Freestyle-nál talajon és egyéb elemeken (mini-kicker, box, negyedív) kellett a
snowboard-tudásról tanúbizonyságot adni. Az állító és startbíró mellett három pontozó bíró
vett részt a lebonyolításban és döntött az eredmények sorsáról.
A kupasorozatban összesen 99 nevezést regisztráltunk (VASAS-Pasarét Kupa = 25 fő,
WAX Klub Kupa = 26 fő, Fogarasi Kupa = 20 fő, 4Seasons Kupa = 28 fő). Az összesített
eredmények eldöntésénél a korábban bevált pontrendszerünket alkalmaztuk. Mindkét
szakágban három lehetőséget adtunk a versenyzőknek. A Slalom-nál, két mérhető futammal,
tehát kaputévesztés nélkül lehetett pontot szerezni. Az első hellyel 10, a másodikkal 8, a

harmadikkal 7, a negyedikkel 6, az ötödikkel 5, a hatodikkal 4 pont, a további helyezésekkel
pedig 2 volt szerezhető. Az utolsó futamon elért pontok duplán számítottak. A ranglistára a
legalább két futamon rajthoz álló versenyzők kerülhettek fel. Kupagyőztest azokban a
korcsoportokban hirdettünk, melyekben legalább három induló teljesíttette a fenti feltételt.

