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9. Beszámoló az edzői testület 2022-ben végzett tevékenységéről, javaslat a 

testület 2023. évi teendőire. 

 

Utánpótlás Edzői Programban szereplő edzőink a főtevékenység mellett, mely az ifjúsági 

csapatok edzését és versenyeztetését jelenti, válogatottak felkészítését a világversenyre, számos 

egyéb utánpótlással kapcsolatos feladatot látnak el. A munkáik nagy mértékben hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a támogatott vidéki tömegbázisok beinduljanak, működjenek, a curlinget 

országosan egyre többen ismerjék meg, Kamaraerdőn kívül időről-időre Budapesten belül is 

több helyen kipróbálható legyen. Ezen szisztematikus munka eredménye a tagegyesületi 

létszám, az igazolt sportolói létszám és a Szövetség által rendezett OB-on való növekvő 

részvételi szám. 

Felnőtt utánpótlás képzés (open house) újra indítása – UEP edzőink segítségével, heti 1,5 

órában. A foglalkozásokon jelenleg 8-10 fő vesz részt rendszeresen. A programból már az 

MCSZ versenyrendszerébe integrálódott csapatok is érkeztek (OCSB B liga – 2 csapattal) 

Iskolai curling szakkör (akadémiai open house típusú program) – Az Új-Budai Alma Mater 

Iskola együttműködésének és UEP edzőink segítségének köszönhetően szisztematikus kanadai 

program alapján kerül oktatásra a curling heti rendszerességgel. A programból a legügyesebbek 

szintén részt tudnak venni már az MCSZ ifjúsági versenyrendszerében. 

Folytattuk a több éve elkezdett tagegyesületi bővítést, vidéki tömegbázisok kialakításának 

tekintetében. 2022-ben több Miskolci tagegyesület mellett, Szombathely is csatlakozott. A 

legjobban fejlődő csapatok szintén integrálódtak az MCSZ versenyrendszerébe. Az eseményen, 

bemutatókon szintén UEP edzőink segítenek megismertetni a sportot és elsajátítani az alapokat. 

Nyílt napok: A pályával közösen 11 nyílt napot bonyolítottunk le, ahol összesen több mint 200-

an vettek részt. 

UEP Edzőket érintő események - Budapest: Testnevelési Egyetem aula Téli Olimpiai 

kitelepülések (floor curling), Téli Olimpiai kitelepülések Városligeti Műjégpálya, Freeze 

fesztivál, Óbudai nyári curling nyílt nap, Testnevelési Egyetem téli tábor, román csapat 

edzőtáborozás 

UEP Edzőket érintő események – vidék: Dunaújvárosi nyílt napok, I. Makó kupa, Győri amatőr 

curling kupa és jeges nap, Szombathelyi curling bemutató, Tatabányai iskolai kupa, Tatabányai 

szilveszteri curling 

MET képzéseken való részvétel (online) 

 

2023. évi feladatok: 

• UEP edzői program pályáztatása 2023. március 1-től. Tapasztalatok kiértékelését 

követően a pályázat véglegesítése. 

• Megkezdett feladatok és tevékenységek tovább folytatása. 

 

2023. január 9. 

Kiss Bálint 


