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8. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2020. évi munkájáról. 

Javaslat a következő szezon programjára 

 

A 2020-as évben sajnos a kerekesszékes játékosaink lehetőségeire is rányomta a bélyegét a 

koronavírus. Az év elején februárban megrendezésre kerülő országos bajnokság ’B’ ligájában 

próbált helyt állni a csapat, mely verseny alapszakaszát 2 győzelemmel zártuk, ezzel a 7. helyet 

megszerezve. Az ilyen típusú versenyek azért is jó lehetőségek a csapat számára, mert itt ép 

versenyzők ellen is meg tudják mérettetni magukat, így lehetőségük nyílik egy más típusú 

ellenfél megismerésére is, még több tapasztalatszerzésre. 

Ezt követően márciusban a kormányrendeleteknek köszönhetően be kellett zárnia a pályának, 

így a csapat március és június között nem talált lehetőséget edzésre. Ennek ellenére a 

játékosaink szerencsére motiváltak maradtak és a nyár folyamán heti egy elméleti és egy 

gyakorlati edzést be tudtak iktatni az Érdi jégcsarnokban a Kárpáti Farkasok csapatának 

köszönhetően. A jégen Kerekes Olivér foglalkozott a csapattal, míg az elméleti órákat Palancsa 

Dorottya tartotta. Többek között azért is volt szükség ezekre a jégen kívüli „edzésekre”, mert a 

vegyes-páros szakág világbajnokságra kerülésével a játékosoknak elméletben is el kellett 

magyarázni ezen játéktípus fortélyait. A nyarat követően a curling pálya is kinyitott 

szeptemberben, így játékosaink heti kétszer tudtak járni edzeni. 

Az ősz folyamán 4 hazai versenyen tudott elindulni a csapatunk: 

• Újpest kupa - Kamaraerdei Curling Club 2020.10.17-18, - 8. hely 

• Országos Vegyes Páros Bajnokság B liga - Kamaraerdei Curling Club, 2020.10.22-

25 

Sárai Rita- Beke Viktor: 5. hely 

Sasadi Anikó – Barkóczi Péter: 7. hely 

• Magyar Kupa – Kamaraerdei Curling Club, 2020.11.05-15 – 10. hely 

• Évzáró kupa - Kamaraerdei Curling Club, 2020.12.11-13 – 6. hely 

Ezeken a felkészülési versenyeken lehetősége nyílt a csapatnak ép játékosokkal megmérkőznie, 

ezáltal különböző tapasztalatokat szereznie. Az edzések mellett és ebben a vírusos helyzetben 

nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy 4 versenyen is részt tudtunk venni, még ha 

nem is külföldi jégen, itthon ennyi lehetőségünk nyílt edzeni és játszani, ezáltal fejlődni. 

A 2020-as évben sajnos egyetlen világversenyt se szervezett meg a világszövetségünk a 

járványnak köszönhetően, azonban a 2021-es évben három is tervbe van véve, így reméljük, 
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hogy mindhárom világbajnokságon sikerül a csapat célkitűzése. A Magyar Paralimpiai 

Bizottság és az EMMI támogatásának köszönhetően a 2021-es évben anyagi szempontból is 

sokkal biztosabb háttérrel vághatunk neki a versenyeknek és az edzéseknek. 

A 2021-es évben a csapat kiemelt célja, hogy a tavalyi évnek köszönhetően 3 világversenyen 

is részt vegyen. Ezek alapján a kiemelt versenyeink közé az utólagosan eltolt 2020-as 

világbajnokság áprilisban, valamint a 2021-es csapat és vegyes páros világbajnokság lesz. 

Ezen eseményeken kívül a következő szezonban is szeretnénk és tervezünk elindulni a szokásos 

felkészülési versenyeken: 

• Országos csapat bajnokság B liga 

• Országos vegyes páros bajnokság B liga 

• UTE kupa 

• Magyar kupa 

• Évzáró kupa  

• Szezonzáró kupa 

A klasszifikációt tekintve mind a 4 jelenlegi játékosunk a 2019-es világbajnokságon hivatalos 

és végleges nemzetközi klasszifikációs engedélyt kapott. Dr. Seprődi Bencével a jövőben is 

tervezzük folytatni az együttműködést is, így ő minden egészségügyi téren tud majd segíteni az 

összes játékosunknak. Mind táplálkozás, mind életmód és egyéb egészségügyi problémák terén. 

A 2021-es évben a jelenlegi csapatunk mellett szeretnénk nagy hangsúlyt fordítani az új 

játékosok toborzására és kinevelésére is. Ehhez szeretnénk igénybe venni a Suhanj! és a 

FODISZ segítségét is, hogy minél több sérült sportolóhoz eljusson a curling sportág 

kipróbálásának és rendszeres űzésének lehetősége.  

 


