
Vegyes-válogatott beszámoló 

 

A januárban megrendezett Vegyes OB-n a Szentannai Ágnes, Czermann Kristóf, Palancsa Dorottya, 
Kiss Zsolt összeállítású csapattal nyertünk, ezzel jogot szereztünk a 2016-os, Kazanban megrendezésre 
került Vegyes VB-n. A csapat összesen 750 ezer forintos MCSZ támogatásban részesült, melyből 
finanszírozni tudtuk a csapat pár külföldi versenyét, valamint a VB utazási költségeit és a 
vízumköltségeket. 

A csapat augusztus legvégén, a pálya nyitásakor tudta megkezdeni a jeges edzéseket, majd ugyanazon 
a hétvégén Kitzbühelben került sor az Eurotours Cup versenyre, ahol négy győzelemmel és egy 
döntetlennel az első helyen zárt a csapat. Ezt követően hetente kétszer edzett együtt a vegyes csapat, 
emellett a játékosok a férfi és női, valamint vegyes-páros edzések és hárman a Hétfői Kupán is részt 
vettek. A válogatott a kitzbüheli tornát követő hétvégén a budapesti Szezonnyitó Kupán a harmadik 
helyezést érte el. Szeptember 29. és október 2. között az olaszországi Pineroloban játszottunk, ahol 4 
győzelemmel és 1 vereséggel nyertük meg a tornát, valamint egy edzőmeccset is játszottunk a tornát 
megelőzően, ahol kikaptunk. 

Ezt követően a VB volt a következő verseny, ahol az alapszakaszból 5 győzelemmel és 1 vereséggel 
jutottunk tovább. Az első mérkőzésen még mindenki számára szokatlanul gyors volt a jég, amit 
nehezen adoptált minden csapat, köztük mi is. A felkészülés során nem volt lehetőségünk ilyen gyors 
jégen játszani. Az alapszakasz során folyamatosan egyre jobb játékot mutatott a csapat, a kötelező 
meccsek mellett a kiélezett párharcokat is magabiztosan nyerte a csapat, sajnos a svédek ellen csúszott 
be egy vereség, de ezen a találkozón is voltak bíztató jelek, de a jég többször megtréfált minket. 

Az egyenes kieséses szakaszban Japán ellen kerültünk össze. Ezen a mérkőzésen is jól játszottunk, 
sajnos akadtak kisebb hibák, amiket az ellenfél könyörtelenül kihasznált, ők pedig nagyon pontosan, 
szinte hiba nélkül játszottak, így annak ellenére, hogy mi is az egyik legjobb meccsünket játszottuk, 
sajnos vereséget szenvedtünk és búcsúztunk a legjobb 16 csapat között. 

Sajnos az alacsony támogatás mellett a játékosok nem tudtak több anyagi terhet vállalni. A 
válogatottnak a költségek minimalizálása mellett a szakmai hasznosságot is figyelembe kellett venni 
egy-egy versenyen, így azt gondoljuk jó versenyekre sikerült eljutnunk, valamint szép eredményeket is 
értünk el. A világbajnokságra a megemelt támogatás ellenére is csak egy igen szűkös lakást tudtunk 
bérelni a verseny idejére, ez volt a legnehezítőbb körülmény a játékosok számára, mivel a négy játékos 
egy szobán osztozott, és ez - mint később kiderült - nem ideális egy csapat számára. 

Összességében a válogatott megfelelően, teljes tudása szerint készült fel a világbajnokságra, ahol 
azonban nem sikerült teljesíteni az előzetes célkitűzést, a korábbi versenyeken elért sikerek ellenére. 


