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Szakmai Beszámoló 

 

Kerekesszékes Curling szakágunk 6.000.000,- forint támogatásban részesült, melyet a 

világbajnokság szállás és utazási költségeire, edzőtáborra, pályabérleti díjra, edzői díjazásra 

fordítottunk. A támogatás célja a 2021. évi Kerekesszékes B Világbajnokságra, továbbá a 2022. évi 

Kerekesszékes Vegyes-páros Világbajnokságra történő felkészülés volt. A támogatás felhasználása 

a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történt. 

 

Eredeti felkészülési tervünket és költségvetésünket részben felülírta a koronavírus járvány (a csapat 

VB költségei jelentősen emelkedtek, továbbá kötelező PCR teszteket kellett végezni több 

alkalommal, a 2021. évi vegyes-páros VB-t 2022 áprilisára halasztották) 

A Kamaraerdei curlingpályán a heti edzések és a hazai felkészülő tornákon való részvétel 

megvalósult. A bajnokságokon túl a magyar-német együttműködésnek köszönhetően egy 4 napos 

németországi edzőtáborban is részt vett a csapat. 

 

2021 I. félév: 

A pandémiás helyzet ellenére a WCF megrendezte a 2021 évi World Wheelchair „B” Curling 

Championship-et, azaz az évente megrendezésre kerülő kerekesszékes csapat világbajnokságot. 

Idén ismételten a Finnországban található Lohja adott helyszínt a versenynek 2021.04.10-

2021.04.15 között. A csapat azzal a céllal utazott ki, hogy a tavalyi elért egy győzelemnél legalább 

egyel többet szerezzen meg. A WCF által korábban számunkra is megküldött sorsolást, az indulást 

megelőző pár hétben többször is módosították, mert több ország lépett vissza az indulástól. A 

visszalépések általában a második vonal országainak képviselőit jelentették, akik alacsonyabb 

költségvetésből gazdálkodnak, ennek ellenére az EMMI-MPB támogatásnak is köszönhetően a 

magyar válogatott részt tudott venni a VB-n, de jóval erősebb ellenfelek maradtak versenyben.  

 

A csapatok listája a következő volt: 

• Amerikai Egyesült Államok, Csehország, Észtország, Finnország, Japán, Magyarország, 

Németország, Olaszország, Svájc, Törökország 
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A csapatot alkották:                                           

• Sárai Rita (lead), 

• Sasadi Anikó (second), 

• Beke Viktor (third/skip), 

• Barkóczi Péter (fourth/vice skip) 

• Milics Krisztina (team official) 

• Kerekes Olivér (edző) 

 

Eredmények: 

Magyarország-Csehország: 5-12 

Törökország-Magyarország: 9-5 

Svájc-Magyarország: 6-5 

Magyarország-Japán: 4-8 

Finnország-Magyarország: 12-3 

USA-Magyarország: 7-3 

Magyarország-Németország: 5-6 

Észtország-Magyarország: 11-2 

Olaszország-Magyarország: 8-6 

 

Ahogy korábban is említettük a Világbajnokság szokásos költségein túl – melyek növekedtek – 

szállás-étkezés, utazás, biztosítás, PCR tesztekre is fordítani kellett. Szerencsére valamennyi 

alkalommal az összes játékos negatív eredményt produkált. 

 

A 2021-es első félévben a hazai versenyek száma is megcsappant, így összesen egy versenyen indult 

el a csapatunk itthon. Ez a 2021. évi Országos Csapatbajnokság „B” ligája volt, ahol a kerekesszékes 

csapat ép játékosok ellen tudott játszani 5 mérkőzést. A csapat a 6. helyen végzett. A versenyt a 

Kamaraerdei Curling Clubban rendezték meg 2021.01.15-2021.01.31 között három különböző 

hétvégén. A játékosoknak mindig jó lehetőség gyakorlásra, ha nem csak kerekesszékes sportolók 

ellen játszhatnak, így ez a verseny is hasznos volt tapasztalatszerzés szempontjából. A hazai ép 

mezőnyben is egyre szorosabb mérkőzéseket játszanak. 

 

A csapat megpróbálta kihozni a maximumot a vírus adta helyzetből is, kihasználva minden adódó 

lehetőséget. Az eddigi heti egy jeges edzésről áttért a csapat a heti kettőre. Az edzésmunkához idén 
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csatlakozott egy másodedző is Jakab Zoltán személyében. Ő a technikai és a taktikai hiányosságokat 

próbálja majd a jövőben kiegészíteni a csapat számára.  

 

A világbajnokságra való felkészülés alatt egy videó is készült játékosainkról, mely az alábbi linken 

tekinthető meg: https://youtu.be/mRMIIgRbeWw 

 

2021. II. félév: 

A csapat a 2021-es év II. félévében 2 hazai versenyen vett részt. 

 

1. Szezonnyitó kupa: 

Verseny helyszíne: Kamaraerdei Curling Club 

Verseny időpontja: 2021.09.17-19  

Résztvevők száma: 12 csapat 

Összegzés:  

Ahogy az általában a hazai versenyeken lenni szokott, 11 ép játékosokból álló csapat közül került 

ki minden mérkőzésen az ellenfelünk. Egy győzelmet sikerült szereznie a csapatnak, azonban sok 

mérkőzésen csak 3-an tudtak kiállni, mivel a csapat irányító játékosa, Barkóczi Péter sajnos nem 

tudott részt venni az összes mérkőzésen. Összességében egy remek lehetőség volt, hogy egy 

hosszabb jég nélkül töltött időszak után játékosaink visszarázódjanak a jeges közegbe és 

felelevenítsék a technikai tudásukat. 

 

2. Magyar kupa: 

Verseny helyszíne: Kamaraerdei Curling Club 

Verseny időpontja: 2021.10.22-24, 2021.11.12-14  

Résztvevők száma: 14 csapat       

Összegzés:  

A szintén hazai rendezésű Magyar kupa az országos bajnokságokat követően a második 

legrangosabb verseny. A magyar csapatok közül az élvonalban szereplők megmérettetik magukat 

ezen a versenyen. Ahogy a szezonnyitó kupán, úgy ezen a versenyen is 1 győzelmet sikerült 

szereznie a csapatnak, hasonló feltételek mellett, mint a szezon elején. Játékosaink teljesítménye 

jobbnak bizonyult, azonban az ellenfelek is erősebb színvonalat képviseltek. 

 

https://youtu.be/mRMIIgRbeWw
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2021 második felében a nyár folyamán száraz edzéseket végeztek a játékosok, jégre lépni csak 

szeptemberben tudtak először. A jégen töltött idő heti 2-szer 2 óra, amely edzéseken sajnos ebben 

az időszakban többnyire csak hárman tudtak részt venni. Barkóczi Péter munkahelyi elfoglaltsága 

miatt csak elszórtan tudott csatlakozni a csapathoz. Ez a heti összesen 4 óra jeges edzés a játékosok 

szinten tartására elég, azonban a komolyabb technikai fejlődésre és előre lépésre ennél több 

szükséges. Az edzéseken kívül a már említett 2 hazai versenyen tudtunk részt venni. 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Curling Szövetség támogatásával kerekesszékes 

curling válogatottunk a Németországi Füssenben edzőtáborozott 2022. január 21-23. között. A Sárai 

Rita, Sasadi Anikó és Beke Viktor összeállítású csapat, Szarvas Gábor edzővel péntek délutánra 

érkeztek meg a németországi kisvárosba. 

 

A pénteki érkezést követően a csapatnak hamar ütemezve volt az első edzése, ahol átmozgattak és 

ismerkedtek a pályával. 

Szombat délelőtt párhuzamosan edzettek a német csapattal. Alapdobások és szituációs feladatok 

kerültek előtérbe. Ebéd után következett az első 8 endes meccs, amit standard 9 perces melegítéssel 

és 1:1 button dobással kezdtek és aminek végeredménye végül 8:3 lett az ellenfél javára. A 

csapatnak szokatlan volt a kövek eltérő mozgása az itthonihoz képest, így ezen a mérkőzésen a 

tapasztalatszerzésen volt a hangsúly. Vacsora után még egy edzés következett a csapatnak. 

A vasárnapi napot edzés helyett meccsel kezdte a csapat, így ezen a napon két 6 endes mérkőzést 

játszottak. Az első meccs végeredménye 5:3 lett az ellenfél javára, ellenben sokkal 

kiegyensúlyozottabb lett a játékunk és endet is sikerült lopni. Ahogy Szarvas Gábor, a csapat edzője 

mondta, sokkal egységesebb volt a játék képe. Ebéd közben átbeszélték a tapasztalatokat és ennek 

tudatában léptek jégre ezt követően. Meg is lett az eredménye, a csapat végig irányította a meccset, 

sok kővel játszva, folyamatosan nyomást gyakorolva az ellenfélre. A végeredmény 7:4 lett, ezzel 

bezsebelték az utolsó meccs győzelmét. 

A Magyar Curling Szövetség célja, hogy az együttműködést tovább folytatva a 2022/2023-as szezon 

elején, mi legyünk a házigazdák és egy hasonló három napos edzőtáborozással várjuk a német 

válogatottat, míg tavasszal ismét mi látogatnánk hozzájuk. 

 

A kerekesszékes válogatott következő világversenye a 2022. tavasz végén megrendezésre kerülő 

Kerekesszékes Vegyes-páros Világbajnokság lesz, melyet első ízben tartanak meg, a német 

edzőtábor erre is kiváló lehetőség volt. 


