
Beszámoló 

A 2022 évi Junior Férfi Világbajnokságról 

 

A Team Tatár csapata már a 2021 évi Junior Országos Bajnokság megnyerése után megkezdte a 

felkészülést a 2022 januári B csoportos Világbajnokságra. 

A csapat nem volt könnyű helyzetben, mert az eredeti felállásban játszó csapatból korábban Gazdag 

Zsombor iskolai tanulmányai miatt kivált, egyetemi elfoglaltsága miatt pedig Szarvas Kristóf is jelezte, 

hogy nem tud részt venni a csapat felkészülésében. Így a Team Tatár 4 fővel (Tatár Lőrinc, Kalocsay 

Ottó, Kárász Raul és Tüske Milán) vágott neki a 2021-22 szezonnak. Mivel Kalocsay Ottó ebben a 

szezonban indulhatott utoljára a junior korosztályban, ezért a csapat egy emberként fogalmazta meg 

a célt: „A B csoportos Világbajnokság megnyerését, de legalább a döntőbe kerülést és a junior A ligába 

kerülést”. 

A fenti céloknak megfelelően heti 3 alkalommal végzett a csapat jeges edzést, de már a nyári szezonra 

is egyéni fizikai felkészülést, és 2 alkalommal szárazföldi edzőtábort és csapatépítő kerékpártúrát 

építettünk be a programba. 

Az őszi felkészülésnél 3 külföldi versenyre szerettünk volna elmenni, emellett a lehető legtöbb hazai 

versenyen is terveztünk elindulni és folyamatosan edzőmérkőzéseket is terveztünk.  

Sajnos a Prága Classic versenyre nem fogadták el a nevezésünket, de sikerült elindulnunk 2 színvonalas 

EJCT versenyen az EJCT Praha és az EJCT Thun versenyeken. Ebből a prágai versenyt megnyertük, ahol 

A ligás junior csapatok is indultak, míg az EJCT Thun versenyen a középmezőnyben végeztünk. 

A hazai versenyen a Junior VB kvalifikációs versenyt – amit 4 nyert mérkőzésig vívtunk a Vasas Titánok 

csapatával, 4:0 arányban megnyertük, így kivívtuk a jogot a Lohjában tartandó Ifi VB-re. 

Nagy lelkesedéssel, pszichológus és fizikai edző bevonásával folytattuk a felkészülést. Amellett, hogy 

heti 2 jeges csapatedzést tartott a csapat, a 4 főből hárman a Team Czermann csapatának edzésein is 

részt vettek, és közülük ketten a felnőtt olimpiai előkvalifikációs versenyen is indultak Erzurumban, 

kiegészítve a Team Tatár felkészülési programját. 

Karácsony és Újév között megpróbáltunk nemzetközi junior tornát szervezni a Kamaraerdei Curling 

Klubban, de sajnos az egyre fenyegetőbb COVID járvány miatt a külföldi csapatok sorra visszamondták 

a tornán való részvételüket, így ebben az időszakban „csak” edzéseket és edzőmeccseket tudtunk 

szervezni itthon. 

Január 2-án utaztunk Helsinkibe. Előtte itthon mindenki hivatalos negatív antigén tesztet produkált. 

Megérkezésünk után este értünk a VB helyszínére Kisakallioba (Lohja), ahol ismét mindenkit 

leteszteltek és mindenkinek megint negatív lett az eredménye. Másnap reggel Tatár Lőrinc rosszul 

érezte magát, ezért újra letesztelték, ami újra negatív értéket mutatott. Néhány órával később a láza 

is felment, ezért most az egész csapatnak újra tesztelnie kellett. Itt Kárász Raulnak pozitív lett a tesztje, 

míg a többi csapattagnak és az edzőnek is negatív lett. A pozitív teszt miatt az egész csapatot edzővel 

együtt beszállították Helsinkibe PCR tesztre. Az eredmény másnap kora délután érkezett meg, és 

mindenben igazolta az előző napi antigén teszteredményeket. Raul külön szobába került, míg a többi 

3 játékos egy szobában az edző szintén külön szobában került karanténba azzal az utasítással, hogy 

Raul január 12-ig marad karanténban, a többiek pedig, mint kontaktok január 9-ig. 



A magyar csapatot ezért kizárták a versenyből. A következő napon 3 másik ország csapatánál is 

kimutatták a COVID19 fertőzést és a WCF a Finn Egészségügyi hatósággal úgy döntött, hogy elmarad a 

verseny. A magyar csapatot a verseny lefújása úgy érintette, hogy a LOC és a WCF technikai delegátusa 

engedélyt adott a negatív tesztet produkáló csapattagoknak, hogy a magyar szabályok szerint 

hazautazhatnak. A jegyeket átfoglaltattuk és a játékosok Raul kivételével január 7-én hazautazhattak. 

Raullal ott maradtam, mint edző, hiszen a 15 éves játékost nem lehetett egyedül hagyni. Egymás 

melletti szobába költöztettek, hogy szükség esetén segítségére legyek a beteg játékosnak. 

Összegezve: Óriási csalódás volt a csapat számára, hogy ezen a VB-n sem tudtuk megmutatni, mire 

vagyunk képesek. A csapat mindent elkövetett a felkészülés alatt, energiát, pénzt, időt nem sajnálva. 

Jó formában érkezett a VB-re, mind fizikailag, mind mentálisan. Jó esélye lett volna a csapatnak a jó 

szereplésre, ami most a csapaton kívüli okok miatt nem tudott megvalósulni. Már a tavalyi évben is 

erős volt a csapatunk, ezt bizonyította már a tavalyi Magyar Kupa győzelem, az idei felnőtt OB csapat 

bronzérem. De a tavalyi elmaradt VB-ért kárpótolhatta volna magát a csapat egy idei jó VB szerepléssel. 

Ez sajnos a jövőben már nem jöhet létre, mert a csapat egyik frontembere kiöregszik a junior 

mezőnyből.  
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