
1 
 

11. Beszámoló az edzői testület 2021. II. félévben végzett tevékenységéről, 

javaslat a testület 2022. évi teendőire. 

 

UEP edzői munkák 2021. július 1 – december 31: 

• Ezt a félévet is beárnyékolta a COVID járvány, így kevesebb sportágnépszerűsítő 

rendezvényen tudtunk részt venni. 

• Nyílt napok: A pályával közösen 5 nyílt napot bonyolítottunk le, ahol összesen kb. 60fő 

ismerte meg a sportágat 

• Sportágnépszerűsítő rendezvény: A Válassz Sportot Újbudán került megrendezésre 

szeptemberben, de ezt a rendezvényt a jövőben nem javaslom. Megbeszéltek ellenére 

sem kaptunk ideális területet. A floor curling teljesen salakos lesz, a „kövek” kerekeit 

takarítani kell, ez így nem kifizetődő számunkra. Győrben vettünk még részt családi 

napon szintén szeptemberben. 

• Egyéb rendezvények: II. Tatabánya Kupa lebonyolítása 4 csapattal, Vasas Jótékonysági 

Napon segítettünk instruktorokkal és street curlinggel, Testnevelési Egyetem 

hallgatóinak téli táborában a téli sportok kurzus része volt a curling (kb. 120 hallgató 

próbálta ki a sportágat a két nap folyamán). 

• Iskolai program: Sajnos az ismert okok miatt idén ősszel sem tudott elindulni, annak 

ellenére, hogy tárgyalásokat folytattunk a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és 

Gimnáziummal, valamint az Új Budai Alma Mater Általános Iskolával. Utóbbinál a 

tárgyalások már a legvégén tartottak, konkrét időponttal, de az igazgató a növekvő 

veszélyhelyzetre vonatkozóan végül nem engedélyezte az oktatást. 

• MET képzéseken való részvétel (online) 

• 2021/2022-es szezon elején instruktor képzés: budapesti, siket és vidéki tömegbázis 

edzőinek részvételével. (Makó 4fő, Tatabánya 3fő, Győr 2fő) 

 

Céges rendezvények szervezése, mely plusz bevétel a Szövetség számára: 

• November 25 – Touché Event – Westend Tető 

• November 29-30 – Testnevelési Egyetem – Városligeti Műjégpálya 

• December 16 – Havas Média – Westend Tető 

2022. évi feladatok: 

• UEP edzői program pályáztatása 2021. március 1-től. Tapasztalatok kiértékelését 

követően a pályázat véglegesítése. 

• Nyílt napok: 2022. I. félévében 7db-ot tervezünk a CSR Kft-vel együtt, melyből az első 

időpont már meg is telt. 

• Vidéki tömegbázisok: Március elejére tervezzük az I. Makó Kupát, illetve Tatabányán 

is újabb aktivitást. 

• MET képzéseken való jelenlét, a folyamatos fejlődés miatt 

• Céges rendezvények szervezése – jelenleg 3 darab van, amire aláírt szerződése van az 

MCSZ-nek (2db Tatabányán, 1db Budai Jégkert Jégpálya) 

 

2022. január 16. 

Kiss Bálint 


