Beszámoló
a Magyar Sí Szövetség 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Miklós Edit elnök
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I.
Bevezető
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Sí Szövetség életében a 2018-es év jelentős, viharos eseményekkel teli esztendő
volt.
Az év legkiemelkedőbb eseménye a 2018. évi Téli Olimpia a dél-koreai Pyeongchang-ban
került megrendezésre. Jelen beszámolóinkban megosztjuk a tagsággal az elmúlt év
eseményeit, valamennyi az elnökség számára rendelkezésre álló információt.

II.
Szervezeti ügyek
A Magyar Sí Szakszövetség a 2018. évben egy rendkívüli közgyűlést tartott.
A 2018-as év sajnálatos módon mélypont volt a Szövetség életében. A 2017. november 20-án
megválasztott Bajai András elnök és az akkor megválasztott elnökség tagjai nem tudtak együtt
dolgozni.
Bajai András célkitűzése a béke megteremtése volt, amelyet sajnos nemhogy nem sikerült
elérjen, hanem soha nem látott mélységekbe és feszültségekbe vezette a Szövetséget az
elnökség teljes kirekesztésével és semmibevételével.
2018. április 15-én a rendkívüli közgyűlésen új Elnökség került megválasztásra:
Elnök: Miklós Edit, Alelnök: Gótzy Antal, Elnökség további tagjai: Büki Gábor, Becze Zsolt,
Kis-Márton Vidor, Szőcs Emőke, Tóth Zalán. Az új elnökség bejegyzése Bajai András
folyamatos jogi akadéskoskodásának köszönhetően csak 2018. december 6-án került jogerősen
bejegyzésre, visszamenőleges hatállyal 2018. április 15-től, de eddig az időpontig az Elnökség
csak korlátozottan tudott dolgozni.
Mivel a megválasztott Elnökség célja a viharos időszak lezárása, a konszolidáció megteremtése
és a szakmai munkára való koncentráció, így szeretnénk lezárni ezt az időszakot és tovább lépni
egy új időszámításba a Magyar Sí Szövetséggel. Ehhez számítunk az Egyesületeink segítségére
és a konstruktív együttműködésére, hogy a magyar sí sport tovább tudjon lépni a pillanatnyi
megtorpanásból.
A belháborúnak köszönhetően a 2017. évi mérleg és a 2018. évi költségvetés nem került
elfogadásra a 2018-as évben.
A sportágfejlesztési és egyéb szakmai feladatokkal kapcsolatos jelentősen megnövekedett
adminisztráció a szövetség irodai létszámának bővítését igényli. A humán erőforrás területen
továbbra is komoly létszámbeli fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy a sportágaink fejlődési
pályára állhassanak. Sajnos az elmúlt évben ismét nagy volt a fluktuáció az irodai
adminisztráció területén. A szövetség főtitkára mellett 1 személy tevékenykedett és 1 személy
részleges időbeosztásban biztosította az irodai feladatok ellátását a 2018-as év első 2
hónapjában, ekkor mindkét munkatárs felmondott. Az utána következő időszakban kaotikus
volt az adminisztráció, az iroda pedig csak egyesek számára volt elérhető októberig, majd utána
visszaállt a normális működés.
Számos szakember társadalmi munkában folyamatosan segíti a szövetség szakmai munkáját és
adminisztrációját, különösen szükséges kiemelni Gótzy Antal alelnököt, aki az Alpesi
Bizottságot irányítja, valamint Molnár Lászlót, aki az Északi Bizottságot vezeti.

Az Elnökség 2018-ban 9 alkalommal ülésezett és 56 Elnökségi Határozatot hozott. Az Elnökség
üléseinek témái világbajnokságokra, az ifjúsági világbajnokságokra, nemzetközi versenyekre
utazó keret kijelölése, a szakszövetség gazdasági helyzete, ösztöndíjak felosztása, szabályzatok
elfogadása és módosítása, az év értékelése, a szakszövetségi szabályzatok módosításának
előkészítése, új tagok felvétele, és számtalan aktuális probléma volt.
A weblap megújult, bár még további fejlesztések vannak folyamatban, már egy új arculattal és
tartalommal elérhető. A szezon alatt több riport is készült minden sportágunk versenyzőivel,
amelyek szintén elérhetőek a honlapon.
Az Ellenőrző Bizottság a 2018-as évben nem tudta végezni a munkáját a Szövetségben lévő
tisztázatlan helyzet miatt.
A Szakági bizottságok is korlátozottan működtek a 2018-as évben.
A tagok, tagegyesületek, szakosztályok és a versenyzők létszáma 2018-ban nem változott
lényegesen.
A Fegyelmi Bizottságnak 2018-ban nem volt ügye.

III.
Hazai sportszervezetekben való képviselet
EMMI Sport Szakállamtitkárság:
A rió-i Olimpia után változások történtek, a sporttámogatási rendszer újra visszakerült az
EMMI rendszerébe. Jó kapcsolatunk továbbra is megmaradt, mind az Minisztériumi
dolgozokal, mind az Államtitkár Asszony, Dr. Szabó Tündével, akivel többször is
konzultáltunk a sportág fejlesztéséről.
MOB:
Az utóbbi időben MOB-bal szorosan együttműködött szövetségünk, ugyanis 2018.
februárjában megrendezésre kerülő Olimpia miatt rengeteg egyeztetni való volt. Kisebb
összeszólalkozások ugyan akadtak, de mindig sikerült közös nevezőre jutni, majd sikerült
szorosan együttműködnünk az Olimpián is.
MPB
A Magyar Paralimpiai Bizottsággal hasonlóan jó szövetségünk együttműködése.

IV.
Nemzetközi kapcsolataink
A Szövetség 2018-ban is reprezentálta magát több hazai konferencián, továbbképzésen és
egyéb rendezvényen, részt vett a nemzetközi szakmai találkozókon is.
Az IBU 2018-ban Magyarországon tartotta a nemzetközi edzőtovábbképzését, amely
megszervezésében akítvan közreműködtünk.

V.
Gazdasági ügyek
A 2018-as évben a Téli Olimpiai Játékok volt a legjelentősebb esemény, amelyen a Magyar Sí
Szövetség rendívüli létszámú sportolóval vett részt, emellet ifjúsági világbajnokságok és
világkupák, valamint a Szövetség által elindított programok finanszírozása határozta meg a
gazdasági életünket.
Az állami pénzek elosztásánál meg kell említenünk, hogy a MOB által, a sportági
szakszövetségek közreműködésével kidolgozott elosztási rendszer a sísport számára nem tett
lehetővé komolyabb anyagi juttatást a 2014. évi olimpiát megelőzően. Az olimpia után, Miklós
Edit eredményének köszönhetően lényeges változás állt be az állami támogatást illetően. Bár
célzottan, a feladtok pontos megjelölésével, de nagyságrenddel több pénz jutott a Magyar sí
Szövetség számára, amelyhez a 2018-as téli olipiai felkészülésre külön támogatást is biztosított
a Minisztérium.
A FIS támogatási rendszerben jelentős a változás a 2016-os kongresszuson elfogadott
szabályok alapján, sajnos jelentősen csökkent már a 2016-os évben a FIS támogatás összege,
így jelentősen csökkent a támogatás összege. A kiutalásának időpontja relatív kiszámítható, de
az összege nem, mivel nem egy fix összeg, így ebben az esetben ez nehezíti az év eleji tervezést.
Az IBU támogatási rendszere csak a versenyek utáni hozzájárulást tekintve kiszámítható, az
egyéb támogatásokról nincs mindenről előzetes információnk.
Sajátos helyzetben van a szakszövetség a sportlétesítmények használatával. A galyatetői
sícentrum helyzete továbbra is rendezetlen, bár bízunk benne, hogy a 2019. évben sikerül
hosszabbtávon elérni, hogy a Szövetség jogilag is rendezett formában magáénak tudhassa a
központot.

VI.
Sportszakmai beszámoló
Alpesi sí
Pyeongchang (KOR) – Téli Olimpia (2018.02.05-24)
A 2018-as téli Olimpiai Játékokat a Dél-Koreai , Pyeongchang-ban rendezték meg.
A kinti edzések és versenyzések jól le lettek bonyolítva, összehangolt volt a munka a MOB és
az Alpesi sí edzők között.
A felkészülési időszak minden versenyző számára terv szerint zajlott. Miklós Edit sérülése
azonban nagyban felborította a tervezett kvóta helyeket, valamint a csapatversenyen való
indulást. Ennek ellenére szerencse mellénk állt és visszaadott kvóták miatt maximális
létszámmal tudta képviselni magát az Alpesi szakág.
Utazó alpesi edzői stáb a következők voltak, akik teljes időszak alatt segítették a csapat
működését:
- Stark Márton – Alpesi Szövetségi Kapitány
- Barbai Áron – Hozmann Szonja edzője
- Rajko Samsal – Samsal Dalibor edzője és szervízembere

Alpesi sízők közül az alábbi 4 versenyző utazhatott ki.
§

Hozmann Szonja
Szonja legfiatalabb részvevője volt a Magyar Olimpiai küldöttségnek. Első éves FIS
versenyzőként, „A” kvalifikációs szintet ért el kombinációban. Szonja műlesiklás, óriásműlesiklás és csapatverseny versenyszámokban állt rajthoz és képviselte hazánkat. Szakmai
szempontból cél a tapasztalatszerzés és tisztes helytállás volt melyet magasan tejesített.
Versenyszám
Műlesiklás (SL)
Óriás-műlesiklás (GS)

Helyezés
49.
DNF 1

Sajnos műlesiklásban az első futamban egy nagyobb hiba miatt, nem tudta befejezni a futamot,
míg Óriás-műlesiklásban magához képest jó eredménnyel végzett.
§

Maróty Mariann
Mariann már harmadik éve versenyez FIS versenyeken, valamint részt vett korábban egy
világbajnokságon is. Tőle is inkább a tapasztalat szerzés és tisztes helytállás volt a cél. Ő is
Műlesiklásban, Óriás-műlesiklásban és csapat versenyben állt rajthoz.
Óriás-műlesiklásban a második futam végén kizárták túl korai rajtolás miatt, így nem lett
érvényes eredménye.
Versenyszám
Műlesiklás (SL)
Óriás-műlesiklás (GS)

§

Helyezés
53.
DSQ 2

Kékesi Márton
Marci volt az a versenyző, aki a legnagyobb terhelést kapta, hiszen közel három héten keresztül
folyamatosan edzett vagy versenyzett. Fontos volt a regeneráció megtervezése és kivitelezése,
melyben nagy segítséget kaptunk a korcsolya csapat fizioterapeutájától. Marci minden alpesi
versenyszámban rajthoz állt. Azonban a fő fókusz a technikai számokon voltak, ennek ellenére
tisztesen helyt állt, és versenyzett gyorsasági versenyeken is.
Versenyszám
Lesiklás (DH)
Komináció (AC)
Szuper-óriásműlesiklás
Műlesiklás (SL)
Óriás-műlesiklás (GS)

§

Helyezés
53.
35.
DNF
30.
42.

Samsal Dalibor
Dalibor egy tapasztalt versenyző, több Olimpián is részt vett. Összesen három versenyszámban
és csapatversenyben állt rajthoz. Nagy csalódás volt szakmai vezetés részéről, hogy fő
számában (műlesiklásban) nem tudta befejezni futamát. Azonban fontos megjegyezni, hogy a
versenyt megelőző napokban edzésen az ujjából letört egy csont darab és szalagja is sérült egy
rácsapódó kapu miatt. Ennek következményeként, a botját nem tudta megfelelően fogni, és a
kapuk érintésekor is fájdalmat érzett.

Versenyszám
Kombináció (AC)
Műlesiklás (SL)
Óriás-műlesiklás (GS)

Helyezés
32.
DNF 1
44.

Davos (SUI) – Junior Világbajnokság (2018.01.29-02.08)
A 2018-as Junior VB-t, Davos-ban rendezték meg, ahol a magyar delegáció a maximum
létszámmal vett részt ( 4 – 4 lány és fiú).

§

Név
Lány versenyzők
Csima Laura (SL)
Dorultán Katalin
Hozmann Szonja
Júnia Brigitta (GS)
Maróty Mariann

Helyzés
SL
DNF 1
DNF 1
DNF 1
DNF 1

GS
DNF 1
DNF 1
58.
62.

Fiú versenyzők
Maróty Mátyás
Nagy Bence
Safranka Béla
Tausz András

SL
DNF 1
DNF 1
DNF 1
DNF 1

GS
52.
DNF 1
DNF 1
DNF 1

Lány versenyzők:

A lányok helyszíni koordinálásában és szervezési feladatok ellátásban az alábbi alpesi edzők
vettek részt a helyszínen:
- Stefan Ablanalp – Miklós Edit vezetőedzője
- David Schwenninger – Miklós Edit segédedzője
- Barbai Áron – Hozmann Szonja edzője
Ki kell emelni két lányt, Maróty Mariann és Hozmann Szonja részvételét, hiszen közvetlenül
az Olimpia előtt ez volt az utolsó világ versenyük.
A szövetség tervében volt, hogy a csapatversenyen is rajthoz áll Magyarország. Azonban ennek
indulási joga csak nagyon későn, a versenyek folyamán derült ki, ezzel bonyolítva a szervezési
és logisztikai feladatokat.
A lányoknál Júnia Brigitta csak GS-ben míg Csima Laura SL-ben állt rajthoz. Ennek oka az
volt, hogy Júnia Brigitta ezen időszakban még nem rendelkezett műlesikló FIS ponttal, azonban
Óriás-műlesikló FIS pontja és a Magyar Nemzetközi versenyen nyújtott teljesítménye is jobb
volt, mint Csima Laurának.
Ez a helyzet okozott némi feszültséget, azonban levontuk a megfelelő következtetéseket és a
jövőben törekszünk az ilyen helyzetek elkerülésére.
Az eredményekkel kapcsolatosan, a kint tartózkodó edzők beszámolója alapján egy nagyon
nehéz körülmények között, rendezett verseny volt a lányok számára. Ezt a kiesők száma is
bizonyítja, műlesiklásban 104 versenyzőből csak 37-en jutottak célba.

§

Fiú versenyzők

A fiúknál kicsit könnyebb volt a szervezés, hiszen itt nem volt Olimpiai kvalifikációval
rendelkező versenyző ebben a csapatban.
A fiúk helyszíni koordinálásában és szervezési feladatok ellátásban az alábbi alpesi edzők
vettek részt a helyszínen:
- Stefan Ablanalp – Miklós Edit vezetőedzője
- Mario Rafetzeder – AVP program vezetőedzője
- Szegő Attila – AVP program segédedzője
A fiúk sem zárták eredményesen a Junior VB-t, mindössze egy hivatalos helyezést ért el a
csapat.
A 2018/2019-es szezon kezdés a belháborúk miatt későn kezdődött, így versenyzőink főként
csak 2019-ben tudtak rajthoz állni.
Serdülők
§

Trofeu Borrufa (AND) – (2018.01.29-02.01)
A csapat egy része közösen repülővel utazott ki Bécsből. A másik fele Genf-ből repültek
Barcelonába, ahol találkozott mindenki és felutaztak Andorrába.
Jó hangulatú és eredményes versenyzésen voltak túl a versenyzők.
Tavalyi évben Tóth Zita már állhatott dobogóra, ezt idén is megismételte, olyannyira,
hogy öt versenyszámból négyszer győzni tudott.
Többi versenyző is remekelt több alkalommal sikerült 5%-on belül kerülniük, és jó
sízéseket láthattunk.
Edzők
Stark Márton
Szepesi Bertold
Hivatalos kísérők
Kovács Zoltán

§

Versenyzők
Lányok
Ferenczi Zselyke
Körtvélyessi Kata
Kiss Anna
Kovács Blanka
Tóth Zita

Fiúk
Beszterczey Kristóf
Dorultán Péter
Hoque Isbát

Interkritéreium Vrátna (SVK) - (2018.01.23-24)
A csapat közösen utazott ki Ausztriából. Pál Krisztián, Óriás-műlesiklásban kiváló
negyedik helyen végzett.
Edzők
Budai Balázs
Flanek Gergely

Versenyzők
Lányok
Babos Panka
Hámos Roxána

Hivatalos kísérők
-

§

Skofja Loka (SLO) – (2018.02.10-11)

Fiúk
Pál Krisztián
Simon Csaba
Zakariás Benedek

Az első kiemelt nemzetközi verseny volt a serdülő versenyzőink részére. Beszámolók
szerint nehéz körülmények között került megrendezésre, de ennek ellenére több versenyző
is jó eredményeket ért el.
Lányoknál Tóth Zita remekelt egy második helyezéssel műlesiklásban.
Míg a fiúknál Úry Bálint a 16. helyen végzett, és 5%-on belüli eredményt elérve ezzel.
Edzők
Bokor Balwin
Flanek Gergely

Versenyzők
Lányok
Tóth Zita

Hivatalos kísérők

§

Fiúk
Bányai Attila
Beszterczey Kristóf
Hozmann Rudolf
Trunk Tamás
Úry Bálint

Zagreb (CRO) – (2018.02.13-14)
Ezen a versenyen is nagyon nehéz körülmények várták a sportolókat. Nagy havazások
voltak a versenyt megelőzően.
Az U16-os fiúk közül Úry Bálint és Hoque Isbát kis hátránnyal sikerült beverekedniük
magukat a legjobb 10-be.
Edzők
Budai Balázs
Bokor Balwin

Versenyzők
Lányok
Hámos Roxána
Babos Panka

Hivatalos kísérők

§

Fiúk
Beszterczey Kristóf
Feldman Vince
Hoque Isbát
Pál Krisztián
Simon Csaba
Trunk Tamás
Úry Bálint

Alpe Cimbra FIS Children CUP (ITA) – (2018.03.07-10)
Még mindig „Topolino” néven van a köztudatban, mely mai napig az egyik legrangosabb
nemzetközi serdülő verseny.
U16-os korosztályból Tóth Zita tudott 13.helyen végezni.
U14-es korosztályból ki kell emelni Hozmann Rudolf-ot, aki 11. helyen végzet kis
hátránnyal.
Edzők
Stark Márton
Barbai Áron
Flanek Gergely
Hivatalos kísérők

§

Versenyzők
Lányok
Körtvélyessi Kata
Hámos Roxána
Kiss Anna
Tóth Zita
Babos Panka

Pinocchio (ITA) – (2018.03.23-24)

Fiúk
Hoque Isbát
Bányai Attila
Beszterczey Kristóf
Dorultán Péter
Hozmann Rudolf

Olaszországban megrendezett utolsó kiemelt nemzetközi verseny U16-osok számára.
A csapat, versenyt megelőzően St.Lambrecht-ben edzett majd utazott tovább a verseny
helyszínére.
Barbai Áron és Hozmann Rudolf Ausztriából érkezett a helyszínre.
Kisebb fennakadást okozott, hogy Bányai Attila nem jelezte a csapat felé, hogy nem
vesznek részt a versenyen, ezzel elvéve más versenyzők elől a részvételi lehetőséget.
A versenyen lányok közül, Babos Panka és Tóth Zita remekelt. Pankánka sikerült 5%-on
belüli eredményt elérnie Óriás-műlesiklásban. Zitának műlesiklásban ismét felfért a
dobogó második fokára.
Fiúknál Hozmann Rudolf 6. helyen tudott végezni egy nagyon szoros élmezőnyben.
Edzők
Stark Márton
Barbai Áron
Budai Balázs
Hivatalos kísérők

§

Versenyzők
Lányok
Babos Panka
Kiss Anna
Tóth Zita

Fiúk
Beszterczey Kristóf
Hozmann Rudolf
Koszpek Marcell
Pál Krisztián

La Scara (FRA) – (2018.04.05-06)
A csapat egy busszal utazott ki, két edzővel. A csapat több tagja 10%-on belüli
eredményeket ért el.
Edzők
Szende Lilla
Budai Balázs

Versenyzők
Lányok
Hámos Roxána

Hivatalos kísérők

§

Fiúk
Bányai Attila
Dorultán Péter
Hoque isbát
Koszpek Marcell
Körtvélyessi László
Pál Krisztián
Stubits Dénes
Zakariás Benedek

Whistler Cup (CAN) – (2018.04.12-15)
Magyar versenyzők közül csak Hozmann Rudolf vett részt, aki nővére után első magyar
fiúként tudott nyerni ezen a versenyen.
Óriás műlesiklásban is remekelt, ahol 6. helyen végzett
Edzők
Barbai Áron

Versenyzők
Lányok

Fiúk
Hozmann Rudolf

A 2018/2019-es szezonban, de még a 2018-as évben nem rendeztek nemzetközi serdülő
versenyeket, a versenyzők főként egyesületeikkel közösen készültek a szezon második felére.
Paralimpiai csapat

Fábián Attila irányításával Balogh Zsolt és Bocsi Bence alkotja a csapotot.
A 2018. év első féléve meghatározó volt a sportág számára, hiszen március első felében került
megrendezésre a XII. Téli Paralimpiai játékok PongChangban.
Az év első két hónapjában a csapat az edzések és versenyek körforgásában élt, hogy a márciusi
versenyekre a legjobb formába kerüljenek a fiúk. Téli sportként a január nálunk a szezon közepe
és ennek megfelelően január 4.-én már az első edzőtáborba indult csapatunk.
Első negyedévre 3 - 4 nemzetközi verseny volt tervezve - ebből a tervezett versenyekből
sikerült 4 versenyen résztvenni.
2018 World Para Alpine Skiing World Cup Night Slalom Zagreb/Croatia
2018 World Para Alpine Skiing World Cup Kranjska Gora
2018 WPAS RACE Zagreb - Croatia
2018 World Para Alpine Skiing MCR 2018 Alpine Skiing National Championship
Ski Region Rokytnice nad Jizerou/ Czech Republic
2018 Paralimpia Pyeongchang
A szereplés szakmai szempontból nem úgy sikerült ahogy azt elvárta a páros maguktól!
A felkészülés alatt sokkal jobb formát mutatott Zsolt az edzőtáborokban, mint pedig a
felkészülési versenyek alatt.
Első versenynapon 2018.03.14. Zsolt és Bence óriásműlesikló versenyen mutatkozott be. A női
versenyzők után indultak a férfiak, látás, álló és ülő sorrendben. Férfiak között Zsolt és Bence
16. helyről rajtolva igen indiszponált menetet bemutatva sikeresen leért az első futamban. A
második futamban kategóriánként az első tizenöt versenyzőt fordított sorrendben indítják, így
Zsolték elsőként rajtolhattak kiváló pályán, és az elvárásoknak megfelelően sikeresen
teljesítették a második futamot. A felkészülési időszakban mutatott teljesítményük jóval
messzebb mutatott, mint hogy a 15. helyen zárják a versenyt. Tudásuk alapján az első 10
versenyző között lett volna a helyük. Sajnos az új körülmények első sorban a pálya lejtése, Zsolt
számára mindig nehezítő körülményeket jelent, ez most sem történt másképp és ezt nem tudtuk
kiküszöbölni a két futam alatt sem.
Zsolt igen dekoncentrált volt az SL verseny előtt és ezt nem sikerült a verseny rajtjára sem
feloldani. Zsolt és Bence egy nagy rontás után, kénytelenek voltak feladni a versenyt. Ezzel a
SL versenyszámot értékelhető eredmény nélkül zárta páros.
Hallássérült síversenyző csapata
A csapat vezetője dr. Egri Katalin és sportolója Tulcsik Melinda az év folyamán több
nemzetközi versenyen is részt vettek, többek között a Hallássérült Európa Bajnokság sorozatán.
A versenysorozaton többször is elért dobogós helyezést, végül az Európa Bajnokság sorozat
összesített eredményei alapján az ötödik helyen zárta a versenyszezont. A jövő szezon számára
egy nagy kihivás lesz, ugyanis 2019 decemberében rendezik a Siketlimpiát
Caterina/Valfurdában. Sérülésmentes felkészülést és sikereket!
Freestyle sí
2 Freestyle versenyző indult nemzetközi versenyeken, egy nő és egy férfi.
Elizabeth Swaney
Az olimpiai kvalifikációs szabad kártya visszaosztásnál bekerült a világon a legjobb 24 közé,
így kivívta az olimpiai részvételt. Elizabeth részvételével a Magyar Olimpiai csapat kapott egy
plusz kísérői akkreditációt, amit a Sí Szövetség gálánsan felajánlott a korcsolyásoknak.
Elizabeth 24. helyen végzet.

Pap Koppány sí cross versenyzőnk hatalmas fejlődésen ment keresztül a 2018-as év második
felében, több Fis versenyen és Európa kupán is részt vett, ahol kiválóan teljesített.
Edzőjével nagyon sokat javítottak az ugrás és csúszás technikán, ennek köszönhetően Koppány
kvalifikálta magát a világkupa versenysorozatba, jövő szezontól kezdődően már a világ
legjobbjaival méretheti meg magát. Részt vettek az amerikai rendezésű Solitude
Világbajnokságon, ahol nagyon kevés hiányzott, hogy kvalifikálja magát a döntőbe.
Sífutás
A versenyszezon legfontosabb eseménye a Dél-Koreában megrendezésre került Téli Olimpia
volt, ennek megfelelően a felnőtt korosztály válogatott versenyzőinek a programját, válogató
versenyeit kezelte kiemelkedően a szakág. A férfi versenyzőnk, Kónya Ádám már a tavalyi
idényben megfutotta az ‘A’ kvalifikációs szintet, így az ő utazása nem volt kérdéses, neki csak
a sérülésmentes felkészülés és a minél jobb formaidőzítés volt a cél, természetesen felkészülő
FIS versenyekkel tarkítva. A lányok esetében a versenyszezon elején még nem rendelkezett
senki a ‘B’ szintet jelentő 300 FIS pont átlaggal sem, így számukra hivatalos válogatást kellett
kiírnunk, mely szerint majd a legjobb FIS pont átlaggal rendelkező utazhat. Kiemelt támogatást
Papp Ildikó és a biatlonos/sífutó Szőcs Emőke kapott, de a fiatal Pónya Sára is nekifutott már
idén is ennek a kihívásnak
Kónya Ádám novembertől a Merlin Liederer edzés programját követte. Először november
közepén Bruksvallarnaban, majd decemberben Beitostolenben és Seefeldben. Biztató
eredmények születtek ezeken a versenyeken. Melin Liederer és Antal Zsolt sikeresen készítették
elő versenyzőink síeit a versenyekre – mindenki megelégedésére.
Szőcs Emőke a biatlon versenyek mellett sikeresen el tudott jutni megfelelő számú FIS
versenyre is, így ő 175 FIS pontos átlaggal várta, hogy miként alakul a nemzetközi biatlon
szövetségben a szabad kártyák szétosztása, de sajnos Emőke nem kapott szabadkártyát, így a
legjobb FIS pontos magyar női kvótával rendelkező sífutóként utazhatott az Olimpiára.
Pyeongchang-i (KOR) – Téli Olimpián versenyzőink a realitásnak megfelelően teljesítettek.
Ádám a klasszikus sprint kvalifikáción a 67. helyet szerezte meg, míg a 15 km skating futamon
a 89. helyen ért célba. Emőke csak a 10 km skating versenyszámban indult, ahol a 77. helyet
szerezte meg. A csapat edzője Merlin Liederer volt, aki nemcsak edzőként, hanem
waxemberként is segítette az olimpikonjainkat!
A fiatalabb korosztály számára idén a svájci Goms településen rendezték a Junior
Világbajnokságot, melyen négy fős versenyző csapat vett részt Pónya Sára, Tamás Bianka,
Kocsik Nóra és Gyallai Máté személyében, Simon Ágnes csapatvezető kíséretében.
Kifejezetten nehéz pálya várt a versenyzőkre, nagyon szintes pálya és erős, világversenyre
jellemző mezőny. A fiatalok a sprint skating és klasszikus stílusú 5km, illetve Máté 10 km-es
távokon álltak rajthoz és teljesítették a távokat. Az eredmények alapján van még hova
fejlődnünk, de mindegyik fiatalban van még potenciál.
Sprint
75.
77.
78.
96.

Pónya Sára
Tamás Bianka
Kocsik Nóra
Gyallai Máté
Szakmai stáb:
Gál Ágota

edző

Klasszikus
80.
81.
82.
95.

Simon Ágnes
Merlin Liederer
Antal Zsolt
Farkas László
Büki Gábor
Édes János
Büki Dávid
Rozivall Zoltán
Nagy László

északi szövetségi kapitány
vezetőedző
edző
edző
edző
edző
edző
edző
edző

Biatlon
Sajnos az olimpiai kvótaszerzés nem sikerült, így a 2018-as téli olimpián nem indult magyar
versenyző biatlon sportágban. Nagyon számítottunk 1 női visszaosztott kvótára, azonban a
Nemzetközi Biatlon Szövetség és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy a
visszaadott kvótákat nem osztja ki, így esélyünk sem volt az indulásra.
(mivel a sífutás és a biatlon közel áll egymáshoz a felkészülés egy részét közösen csinálták)
Merlin Liederer sífutó edző a nyári táborokat többnyire Gyöngyös környékére a Mátrába,
valamint Ramsauba szervezte, hogy minél többen tudjanak csatlakozni és költséghatékony is
legyen. A sífutók és a biatlonosok együtt edzettek. Ezek a táborok lehetővé tették a sportágak
meglévő állományának felmérését, a legrátermettebbek kiválasztását. Ezekben a táborokban
főként a sífutó technika helyes elsajátításán és az allóképességen volt a hangsúly.
Szőcs Emőke, Papp Ildikó es Konya Ádám, saját edzésterv alapján készültek, de ugyanakkor ők
is részt vettek több, a Liederer által szervezett edzőtáborban.
Megjelenésük serkentőleg hatott a versenyzőkre, növelte motiváltságukat, ambíciójukat.
Felkészülésük tervezetten, hatékonyan és főleg folyamatosan haladt, szakértő irányítással.
A nyár folyamán sikerült havas edzőtábort is szervezni, Planican (SLO), a FIS jóvoltából, amely
nagyban segítette főként a fiatal versenyzőket a helyes technika elsajátításában sílécen. Több
biatlonos is a sífutó edző Liederer edzésprogramját követte a nyári hónapokban. Nem sokkal a
versenyidőszak megkezdése elött, Konya Adam és Szőcs Emőke Ramsauban készültek.
A szövetség a versenyszezon közeledtével északra “irányította” az IBU kupákra és FIS
versenyekre készülő legjobbakat. A november végén és december elején zajló sífutó versenyek
mozgásban tartották a biatlon mezőnyt is.
Antal Zsolt és Merlin Liederer vezetésével, Bruksvallarnaba majd Beitostolnbe utazott a csapat
(Konya Adam, Szőcs Emőké, Papp Ildikó, Ponya Sara, Gyallai Soma, Panyik David és Büki
Adam).
Decemberben kezdődött a Junior Ibu kupa sorozat is, ahova Gál Ágota vezetésével utazott a
csapat. A sorozatban a következő versenyzőknek sikerült rajthoz állniuk a szezon során. Kis
Izabella, Veres Mirella, Hegedűs Kitti, Bodnár Gina, Herneczky Áron és Herneczky Máté,
Gyallai Soma.
IBU Kupa eredmények
Az IBU Kupában rajthoz állt versenyzőink közül Szőcs Emőke, Panyik Dávid és Gyallai Soma
tudtak eleget tenni a trimeszteres kvalifikációs elvárásoknak.
Büki Ádám nem sokkal ugyan, de sajnos kiesett az első trimeszter után. Reznicsek, Veres és
Bodnár is kiestek a kupa sorozatból.
A kupa sorozat harmadik trimeszterét várható magas kiadások miatt kihagytuk, így a következő
szezon kezdetekor, azok is visszakapják az indulási jogukat, akik előző szezonban elveszítettek
azt. A nemzetek ranglistáján a nőknél 29, mig a férfiaknál a 33-ik helyen végzett a csapat. Egy

nagyon motivált és kitartó csapat alakult ki a szezon alatt, biztató eredmények is születtek, ezért
fontos lenne, hogy a nyári felkészülés folyamatos és rendszeres legyen. A következő szezonban
ez nagy előrelépést hozhat a felnőtt IBU kupában.
Sajnos Gyallai Soma fegyvere többször cserben hagyta a szezon során, remélhetőleg ez a
probléma májusban megoldásra kerül és egy neki megfelelő fegyvert kaphat, amivel készülhet
a nyár folyamán.
Verseny eredmények:
Ibu kupa 4 Brezno SVK
7,5 km SP
W

63 Szőcs Emőke
93 Veres Mirella
94 Bodnár Gina

06.01.2018
1+1
1+0
0+2

154
326
362

95 Gyallai Soma
99 Panyik Dávid
106 Reznicsek Zsolt

2+1
2+1
1+1

213
229
367

7,5 km SP W

67 Szőcs Emőke
91 Veres Mirella
93 Bodnár Gina

07.01.2018
1+1
0+2
1+2

160
321
370

10 km PS M

95 Gyallai Soma
97 Panyik Dávid
102 Reznicsek Zsolt

1+3
2+2
1+2

238
260
364

75 Panyik Dávid
82 Gyallai Soma
84 Reynicsk Zsolt
30 Szőcs Emőke

11.01.2018
1+0+3+0
3+2+3+0
1+2+2+0
0+1+0+0

228
289
345
135

100 Panyik Dávid
105 Gyallai Soma
108 Reznicsek Zsolt
54 Szőcs Emőke

13.01.2018
1+2
1+4
3+1
0+2

185
220
336
122

24.01.2018
1+2+2+1
2+1+3+1
2+4+1+3

269
336
436

1+1+2+1

210

131 Panyik Dávid
132 Gyallai Soma
135 Büki Ádám
138 Reznicsek Zsolt
89 Szőcs Emőke

26.01.2018
2+2
2+2
1+2
4+3
1+2

223
236
257
389
189

82 Panyik Dávid

1+0

218

10 km SP

M

Ibu kupa 5 Arber GER
20 km IND M
15 km IND W
10 km SP

M

7,5 km SP

W

OECH Ridnaun ITA
20km IND

M

15km IND

W

10 km SP

M

7,5 km SP

W

Ibu kupa 6 Martell ITA
10 km SP
M

Biatlon Világ Kupa versenyek

106 Panyik Dávid
109 Büki Ádám
110 Reznicsek Zsolt
DNS Gyallai Soma
73 Szőcs Emőke

A Világ kupa sorozatban, csak egy versenyzőt indíthattunk az elmúlt évek során Szőcs Emőkét.
Próbált helytállni a kiélezett mezőnyben. A versenyekre Antal Zsolt technikai szakember kísérte
el. Az időpontok nagyon sokszor megegyeztek az IBU kupa sorozat versenyeivel, így azokra a
helyszínekre utaztak, amelyek utazás szempontjából a legmegfelelőbbek voltak. Gondolva az
IBU kupa sorozatban versenyző fiúkra, akiknek szintén fontos volt, hogy Antal Zsolt ott legyen.
Antholz ITA
7,5 km SP

W

95 Szőcs Emőke

18.01.2018
0+2

158

Felnőtt nyílt Európa Bajnokság
A sportág nyílt Európa Bajnoksága Olaszországban, Ridnaunban került megrendezésre. A
csapatot Antal Zsolt es Büki Gábor vezette.
Versenyzők: Szőcs Emőke, Panyik Dávid, Gyallai Soma, Büki Ádám és Reznicsek Zsolt.
Sajnos ez az esemény a vártnál jóval gyengébb eredményeket hozott mindkét nemben.
Junior IBU Kupa
A juniorjaink minden eseményen igyekeztek a legjobbat nyújtania. Sajnos az eredményeik azt
tükrözik, hogy nagyon sokat kell dolgozniuk, ha az élsportban helyt akarnak állni. A rendszeres
és folyamatos edzés hiányzik, edzettségi szintjük gyenge, így természetes, hogy eredményeik is
gyengék. De nagyon motiváló volt számukra, hogy ebben a sorozatban többször
versenyezhettek, hiszen így többet láthattak a világban zajló biatlontól. A decemberi Junior IBU
Kupa versenyeken Hegedűs Kitti, Bodnár Gina, Herneczky Áron és Herneczky Máté vettek
részt. Az idény végére a folyamatosan versenyző ifjúságiak nagyon elfáradtak. Becsületükre
legyen mondva, ennek ellenére minden eseményen igyekeztek a legjobbat nyújtani.
Junior Európa Bajnokság
A sportág junior nyílt Európa Bajnoksága Szlovéniában került megrendezésre Pokljukaban
2018.01.30.-02.04. között. Veres Mirella, Bodnár Gina, Hegedűs Kitti, Herneczky Áron és
Gyallai Soma álltak rajthoz. A legjobb eredményeket Veres Mirellla és Gyallai Soma hoztak.
Utóbbi a felnőtt Európa bajnokságról utazott Szlovéniába. A csapatot Gál Ágota vezette.
Junior és Ifjúsági Világbajnokság Oteppa EST
Nemzetközi evád záró kiemelt eseményünk volt az Oteppai Junior Világbajnokság. Szőcs
Emőke és Antal Zsolt vezették a csapatot. A junior biatlon VB az észtországi Oteppában, február
végén március elején került megrendezésre. Hatalmas hidegben és szélben, nehéz körülmények
között zajlottak a versenyek. Ifjúságiak versenyében Pónya Sára és Herneczky Máté,
Junioroknál Veres Mirella, Bodnár Gina, Herneczky Áron, valamint Gyallai Soma alkották a
csapatot és küzdöttek a 100 fős mezőnnyel. A csapattagok nagyon bátran helytálltak a különösen
szeles lőterén és az edzői tanácsokat meghallgatva reagáltak a szélirány változásaira,
megmutatva ezzel a nagy érdeklődésüket és rátermettségüket a biatlonra. Jobb körülmények
között készülő és jobb anyagi háttérrel rendelkező csapatot magunk mögé utasítottak.

Szakmai Stáb:
Simon Ágnes
Antal Zsolt
Farkas László
Büki Gábor
Édes János
Gál Ágota
Földi László

északi szövetségi kapitány
vezetőedző
edző
edző
lövészetvezető edző
edző
edző

A csapat nyári felkészülését jelentősen megzavarták a szövetségben zajló állapotok, de ennek
ellenér a csapat minden tagja próbált pozitív maradni és az edzésre koncentrálni. Havonta 1014 napot volt a csapat táborban. A nyár legkiemelkedőbb versenye a nyári világbajnokság volt.
Az utazó csapat tagjai: Pónya Sára, Gyallai Soma, Panyik Dávid, Büki Adam és edző Szőcs
Emőke. A világbajnokság előtt a helyszínen tudott készülni a csapatunk, nagyon sok más
nemzettel együtt. 2018.08.06-án utazott ki a csapat, és a szövetség által, már előre lefoglalt
szálláson laktunk. A pályák és a lőtér nagyon jól elő voltak készítve, minőségi edzést lehetett
csinálni. A versenyek hivatalos programja 22-én kezdődött, és ekkora már mind a 28 résztvevő
nemzet a helyszínen edzett. A csapatunk tagjai a sprint és az üldözéses versenyen tudtak részt
venni, junior és felnőtt korosztályokban, a következő eredményeket értek el:
Junior lányoknál Pónya Sara a sprinten 45, az üldözésesen a 43-ik ként ért a célba.
Sára csupán két éve tapasztalja a biatlon sport csínját bínját, és nagy tehetséggel rendelkezik.
A Junior fiúknál Gyallai Soma a Sprint versenyen 57, míg az üldözésen 53 helyen végzett.
A felnőtt fiúknál a sprinten Panyik Dávid 60, Büki Ádám 64 lett. Az üldözésen Panyik Dávid
pedig 57-ik lett. A versenyzőknek ezidáig nem volt nyári világbajnokságon semmiféle
tapasztalatuk, első alkalommal rajtoltak egy ilyen rangos nyári versenyen.
A csapat október majd novemberben magaslati és havas edzőtáboron vettek részt,
A válogatott keret: Büki Ádám, Panyik Dávid, Pónya Sara, edző Szőcs Emőke, Gyallai
Soma.
A cél a folyamatos biatlon komplex edzések sílécen, az első IBU kupákra való hangolódás.
A szállás az Obererlacher névű panzióban volt, a csapat szintén önellátóan működött.
Pónya Sára a helyszínen marad, hogy részt vehessen a Junior IBU kupán, az erdélyi csapat
segítséget kértük erre az időszakra, hogy vaxoljanak és a belövésnél is segítsenek neki.
15.12.2018 JIBU CUP 1 12,5 km Individual 111 versenyző
52
Pónya Sara 0+1+0+2
16.12.2018 JIBU CUP 7,5 km Sprint 115 versenyző
65
Pónya Sara 0+1
Ezeknek az eredménynek köszönhetően sikerült a felnőtt IBU kupára kvalifikálnia magát.
Ez idő alatt a csapat többi tagja Gyallai Soma kivételével, Ridnaunba (ITA) utazott, számunkra
az idén első versenyére.
15.12.2018 IBU CUP 2
10 km Sprint 130 induló
90
Panyik David 1+0
+4:42 IBUQP
169,26
116 Büki Adam 1+3
+7:19 IBUQP
250,06
16.12.18-án Obertilliachba utazott a csapat (AUT) a következő IBU kupa helyszínére,
ahol Gyallai Soma is csatlakozott a csapathoz.
19.12.2018 IBU CUP 3
20 km Individual 116 versenyző
97 Büki Adam
1+2+0+1
1:03:20
IBUQP
240,92
104 Panyik David
3+3+0+2
1:06:29
IBUQP 291,24

21.12.2018 IBU CUP 2
75 Panyik David
0+1 0+1
101 Gyallai Soma
0+0 1+1
109 Büki Adam
3+1 1+1

3 km Super Sprint
118 induló
9:31
IBUQP 152,55
10:13
IBUQP 220,94
11:00
IBUQP
296,47

22.12.2018 IBU CUO 2
10 KM Sprint 121 induló
74 Panyik David
0+0 25:30
IBUQP
129,20
102 Büki Adam
1+2 27:51
IBUQP
212,32
110 Gyallai Soma
1+2 28:17
IBUQP
227,81
A decemberben elért eredmények alapján, mindegyik versenyzőnk sikerrel kvalifikálta magát
az IBU kupa sorozat minden versenyére, Európa bajnokságra és mi több Panyik David a
márciusi, Svédországban megrendelésre kerülő felnőtt világbajnokságra is.
Egyéni csúcsokat teljesítettek IBUQP listákon, ami arra enged következtetni, hogy nagy
eséllyel két férfi es egy női versenyzővel utazhatunk Svédországba.
Az eredményekkel és a fejlődéssel, amit az utóbbi három hónapban elértünk, nagyon elégedett
volt az edző, Szőcs Emőke. A versenyzők sokat tanultak és dolgoztak, hogy minél jobb
eredményekkel érhessenek el.
Síugrás
Az előző évhez hasonlóan az ugró szakosztályban két csoportban foglalkoztak a sportolókkal.
Molnár László a junior-felnőtt válogatott keretbe tartozó sportolókkal (Vörös Virág, Molnár
Flórián), Szilágyi János és Tuczai Péter a gyerek és serdülő korosztály versenyzőivel végezte
az edzésmunkát és a versenyeztetést.
Molnár Flóriánnak a junior keret másik tagjának a tavaszi alapozó időszak után a Banska
Bystricai (SVK) versenyen kezdte meg a szezont.
Sajnos a FIS versenyrendszerében, Flóriánnak nincsenek korosztályos versenyek. Alpen CUP
lenne az a sorozat, ahol Flórián korabeli sporttársak küzdenek, de itt csak az alpesi országok
versenyzői (18 éves korig bezárólag) indulhatnak.
Így nem maradt más választásunk, mint indulni a FIS CUP versenyrendszerben, ahol még
nagyon fiatalnak számított.
A 2018-as nyári szezon nehezen kezdödött, a szövetségben kialakult helyzet miatt. A
bizonytalanság okán az első nyári edzőtábor két hónappal később keződött, és július végéig
csúszott, az első FIS táborig, 2018-ban Planica-ban. Ezelőtt mindkét sportoló fizikai
felkészülésen vett részt júniustól - júliusig, amelynek célja a fizikai és motorikus képességek
fejlesztése volt. Flórián számára a rasnovi tábor pénteken, a Kárpát Kupával ért véget (30
ugróból, az 5. helyen végzett), majd következett a Fis Cup szombaton és vasárnap
mindkettejük számára. Szombaton Virág 28 ugróból a 4. helyen végzett, Flórián pedig 83-ból
a 41. helyen. Vasárnap Virág 28-ból 7.helyen, Flórián pedig 82-ből a 47. helyen végzett.
Szintén szeptemberben egy rövid Eisenerzi tábort is beiktatott a csapat. Októberben, Planicán
edzettünk, amit egy Innsburck-i edzőtábor követett. A nyári szezont végül ismét Planicán
fejeztük be novemberben.
Elkezdődtek az első téli, havas ugrások Planicán, viszont a közép-európai rossz hóviszonyok
miatt kevesebb edzési lehetőség volt, így úgy döntött a csapatvezető, hogy november végén és
december elején Virággal, az első téli Világkupa versenyén Lillehammerben részt vesznek.(1
/ 44. helyezés 61 versenyzőből; 2. / 50. helyezés 61-es versenyzőből; 3. / 48. helyezés 62
sportolóból).
Flórián elérte a kitüzőtt célt, kvalifikálta magát a Kontinentál Kupa sorozatba, de a másik
oldalon a Virág sokkal gyengébben teljesített, mint korábban az első Világkupáján
Norvégiában.

Mobil sánccal négyszer tudta a szakosztály népszerűsíteni a síugrást.
Minden alkalommal népes gyerek sereg látogatta a helyszínüket.
Hagyományos nemzetközi síugró verseny a X. Chernel Kupát az Önkormányzat rendkívüli
támogatásának köszönhetően került megszervezésre. A verseny megrendezéséhez
elengedhetetlenül fontos volt a bírói torony és a 10 m-es sánc faszerkezetének teljes hosszban
történő, valamint a 30 m-es sánc nekifutójának részleges javítása. A versenyen 4 ország 46
indulója szerepelt.

VII.
Tagok, egyesületek, szakosztályok:
A versenyzők létszáma 2018-ban jelentősen nem változott. Sajnos sok egyesület továbbra sem
aktív a versenysportban, legfeljebb egy-egy versenyen vesz részt, inkább a szabadidő sport felé
tereli tagjait. Bekapcsolódásukat segíthetné elő a korábban alkalmazott támogatás átalakítása,
s az eredményes egyesületek és azok eredményes versenyzőinek támogatása, amely a
2018/2019-es évi EMMI támogatásból megvalósult 2019-ben, reméljük, hogy a jövő évi
beszámolónkban már növekedésről számolhatunk be.

VIII.
Eredményességi célkitűzések 2019-re
A 2018/2019 szezon legkimagaslóbb eredményét Miklós Edit olimpiai szereplésétől vártuk, aki
sérülésből visszatérve reményteli eredménnyel kecsegtetett az első világkupákon, de sajnálatos
módon 2019. januárban ismét balesetet szenvedett az ausztriai Bad-Kleinkirchenben, így
emiatt nem tudott indulni az olimpián. Bár az ő eredményeinek köszönhetően nagy létszámú
csapattal vehettünk részt a 2019. évi Téli Olimpián, de nélküle a pontszerzés elmaradt. Az alpesi
ifjúsági korú versenyzőink közül közül az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), a
boszniai Szarajevóban vártunk kimagasló eredményt, amelyet Tóth Zita alpesi síelőnek sikerült
elérnie, aki 9. helyen végzett műleskilás versenyszámban. A következő 2019/2020 szezonban
nem lesz felnőtt világbajnokság a FIS versenynaptárában, csak a biatlon sportágunkban.
Ifjúsági Világbajnokságok és a szezon legjelentősebb versenye, a 2020-ban megrendezendő
Ifjúsági Olimpia (YOG) lesz a svájci Lausanne-ban. Céljaink között szerepel, hogy minden
sportágunkban és minden nemben ki tudjunk állítani versenyzőket a YOG-on.
Alpesi sí: Eredmény szempontjából pontszerző helyre várjuk a sportolóinkat a 2020. évben
megrendezendő Ifjúsági Olimpián, emellett az Ifjúsági Világbajnokságon a TOP 30-ba kerülés
reális esély. A serdülő versenyzőinknél továbbra is számítunk a nemzetközi versenykenen a
TOP 10-15-ös helyezésekre.
Biatlon: A generációváltás miatt megújult fiatal versenyzőinktől a világbajnokságra és a
világkupára érvényes kvalifikációs szint elérését várunk, legalább 1 férfi, 1 nő személyében.
Síugrás: Molnár Flórián fiatal sportolónk világkupa kavlifikációját, míg Vörös Virág TOP 40.
helyezését reméljük.
Freestyle: A sérüléséből visszatérő Pap Koppánytól világkupa TOP 30 helyezést remélünk.
Sífutás: A YOG versenyein való tisztes helytálláselsődleges feladatunk az utánpótlás fejlesztése
Jelentősen át kívánjuk szervezni az utánpótlás nevelést, szorosabban szeretnénk együttműködni
az egyesületekkel, edzőképzéssel, edzőtovábbképzéssel és a műhelytámogatással is segíteni
szeretnénk a munkájukat.

IX.
PR
Az Elnökség folytatni kívánja az általa kezdeményezett sportszakmai konferenciákon felül a
szakmai továbbképzést fókuszban az edzőképzéssel és továbbképzéssel (TD képzés), a sajtóval
való jó kapcsolat fenntartását. Ismét tervezzük a sí találkozók megszervezését, s a nemzetközi
szövetségekkel való kapcsolatok élénkítését. A hazai és nemzetközi sportvezetéssel kiépített jó
kapcsolat is elősegítette anyagi megerősödésünket, hamarabb és több információhoz jutva
megtalálhatjuk azokat a pontokat, pályázati lehetőségeket, amiket kihasználva erősíthetjük
anyagi bázisunkat.
Az új honlapunkat szeretnénk tovább fejleszteni, elektronikusan kiváltható
versenyengedélyeket és nevezési rendszert kiépíteni.

X.
Összefoglalás
Eredmények tekintetében elégedettek lehetünk, a generációváltás részben lezajlott, ifjúsági
korosztályból feljövő versenyzőink eredményei bíztatóak a jövőre nézve.
Sajnos sok személyes konfliktus kíséri működésünket, ezek egy része rendre újratermelődik.
Törekszünk ezek feloldására, keresve a békés megoldás lehetőségét.
Összefogásra és toleranciára van szükség, hogy sportágaink fejlődése töretlen lehessen. Ehhez
kérünk mindenkitől segítséget.
A Magyar Sí Szövetség elnöksége nevében köszönetünket fejezzük ki sportolóinknak, akik
tisztességes helytállással bizonyították felkészültségüket a 2018-as téli olimpián és a
nemzetközi versenyeken. Köszönjük a felkészítésükben részvevő edzők, sportszakemberek,
egészségügyi szakemberekés edzőtársak közvetlen munkáját. Köszönettel tartozunk a
sportegyesületeinek, akik nélkül nem lenne utánpótlás, hiszen a szakmai munka mellett anyagi
forrást is biztosítanak az utánpótlás neveléshez. Köszönjük a sajtó munkatársainak, hogy
írásaikkal, beszámolóiikkal hozzájárulnak a Magyar Sí Sport népszerűsítéséhez és mindig
érezzük: drukkolnak nekünk. Köszönjük
támogatóinak, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának, a Magyar Olimpiai Bizottságnak, a szponzorainknak, hogy lehetővé
tették a sportolóink 2018. évi programjának végrehajtását.
Budapest, 2019. május 15.
Miklós Edit
Magyar Sí Szövetség
elnök

