
Tájékoztató a magyar curling válogatott csapatok felkészülési programjáról, EB-n való 
részvételéről, az ezzel kapcsolatos technikai teendőkről. 

 

A női válogatott az Elnökség által jóváhagyott felkészülési terv szerint megkezdte a felkészülését a 
2016/2017-es szezonra. 

Sajnos a tervet ismételten módosítanunk kellett, mivel a svájci szervezők nem fogadták el a 
jelentkezésünket a Women's Masters Basel versenyre. Szerencsére ugyanazon a hétvégén rendezik 
meg Észtországban a Tallinn Cup versenyt, ahová - elővigyázatosságból - még nyár elején 
regisztráltunk, így ott tudunk indulni. 

Szakmailag ez annyiban változtatja meg a terveinket, hogy ez egy valamivel alacsonyabb színvonalú 
verseny lesz, és nem csak női csapatokkal, ehhez kell alkalmazkodnunk. 

A költségek tekintetében ez a változtatás összességében nem jelent nagyságrendi változást, Tallinba 
drágább a kiutazás, a szállás viszont olcsóbb lesz. 

Fentieknek megfelelően csatolom a módosított felkészülési tervet. 

A szakmai munkát jelenleg a fizikai felkészülés jelenti, amit augusztus végén az edzőtáborban egy 
felméréssel tesztelünk. 

Az edzésnaplót valamennyi csapattag megküldte július végén, azok alapján kedvező előjelek 
mutatkoznak, mindenki - a saját szintjéhez képest - komolyan veszi a felkészülést. 

Az első közös szakmai programunk az augusztus végi 3 napos kamaraerdei edzőtábor lesz, ahol Heni 
kivételével a teljes csapat jelen lesz. Az edzőtábor programjában a jeges edzések mellett szerepel 
pszichológus foglalkozás, állóképességi és ügyességi felmérés, a teljes szezonra vonatkozó 
programegyeztetés, és a célok meghatározása. 

A csapat első közös versenye a Kolibris Cup lesz, amire a nevezésünket elfogadták, a szállást 
lefoglaltuk, és az utazást megszerveztük. Terveink szerint a teljes költségét az UTE támogatásból 
fizetjük (nevezés, szállás, utazás), tehát a Szövetségnek technikai teendője nincs. 

A következő közös program a Tallinn Cup lesz, amire a nevezési díjat (350 EUR) legkésőbb 
szeptember elején át kéne utalni. A repülőjegyekről és a szállásról napokon belül lesz konkrét 
információnk, de azzal adminisztratív teendők (átutalások) csak szeptember végén várhatók. 

Az EB-vel kapcsolatos adminisztratív teendők még teljes mértékben előttünk állnak. Amint a WCF 
megküldi az EB dokumentumokat, azok kitöltését kell elvégeznünk. Amint lesz hivatalos szálláslista, 
intézzük a foglalást, és amint lesz időrend, intézzük a repülőjegyek foglalását. 

A repülőjegyeket a továbbra is a VIP Tours intézi, a szállás foglalását, és a többi adminisztratív 
teendőt (pl. bankettjegyek foglalása) az MCSZ intézi - de ezek majd szeptemberben, illetve 
októberben várhatóak. 

 



Ruházattal kapcsolatosan idén nem lesz teendőnk, mivel a tavalyi válogatott ruhát használjuk, ami - 
jó minőségben - mind az öt lány rendelkezésére áll. Viszont idén új csapatfotót kell készítenünk, amit 
szeptember elején tervezünk. 

A felszerelésekkel kapcsolatban elsősorban söprűfejek (tudomásom szerint a Kft-nél rendelkezésre 
állnak), illetve curlingárák beszerzését tervezzük. 

Szokásomhoz híven minden hónap elején küldök tájékoztatót a SSZB részére (eddig Balázsnak 
küldtem, tájékoztassatok, ha esetleg változás áll be), amint kiértékelem az előző hónap munkáját. 
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