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számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés

a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolásáról

I. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának pályázati felhívásáról szóló
165/2015. (V. 14.) HB határozatával döntött arról, hogy pályázatot ír ki. A pályázatra rendelkezésre
álló keret 2 M Ft volt, egy pályázó legfeljebb 250 OOO Ft támogatást kaphatott. Az Önkormányzat a
sportolók egyesületével vagy a sportági szövetséggel kötött támogatási szerződés útján nyújtott
támogatást a pályázók részére.
A költségvetési rendeletben elkülönített keretösszegből a Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai
tehetséges sportolók 2015. évi támogatásáról szóló 216/2015 (VI. 23.) HB határozatával és
359/2015 (X.20.) HB határozatával összesen l 470 OOO Ft összegben ítélt meg támogatást a
pályázók részére az alábbiak szerint:
Elszámolás
benyújtásának

s.
sz:

Támogatott neve

l.

Pakot Anna

100 OOO

nemzetközi versenyen
való részvétel

100 OOO

2015.11.07

2.

Tobai Sike Renáta

250 OOO

lőszervásárlás

250 OOO

2015.12.30

3.

Sárkány Vivien

250 OOO

250 OOO

2015.12.14

4.

Lacsek Alexa

VB-n való részvétel
nemzetközi versenyen
250 OOO
való részvétel

250 OOO

2015.12.17

5.

Leiter Anett

nemzetközi versenyen
való részvétel
65 OOO
felszerelésvásárlás

65 OOO

2015.12.03

6.

Szalay Gábor

240 OOO

EB-n való részvétel
felszerelésvásárlás

240 OOO

2015.12.30

7.

Murinai Dániel

165 OOO

EB-n való részvétel

230 OOO

2015.12.30

8.

Rízmayer Norbert

100 OOO

fe lszere lésvásárlás

100 OOO

2015.12.30

9.

Szabó Attila György

50 OOO

utazási költség

50 OOO

2016.01.07

Összesen

Támogatás
összeee (Ft)

l 4700 OOO

Szerződés

szerint
felhasználható

Elszámolt
összee (Ft)

időpont.ia

14700 OOO

A támogatási összegek tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a megállapodások 8.
pontjában meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási összeg
rendeltetésszerű felhasználására és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának vizsgálatára
(hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága).

A sportolók a pályázataikban tervezett programokat megvalósították, a pályázaton elnyert
összegeket a támogatásról szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelőerr használták fel. A
befogadó szervezetek a sportolók részére nyújtott támogatással a megállapodásban meghatározott
határidőig szabályosan elszámoltak, az elért eredményekről szöveges beszámolót készítettek.
l. Pakot Anna (Magyar Póni Klub Szövetség) -100 OOO Ft
Pakot Anna lovastorna sportágban versenyez, 2006 óta a Magyar Póni Klub Szövetség
(továbbiakban: Szövetség) leigazolt versenyzője. A támogatás Pakot Anna 2015. évi nemzetközi
versenyei közül a csehországi Frenstatban rendezett felkészítő versenyre és a világbajnokságra való
kijutás költségeire irányult. A Szövetség a teljes támogatási összeget a csehországi bajnokságon
való részvétel költségeire fordította (nevezési díj, bokszköltség). Bár Annának csapatban sikerült
kvalifikációt szereznie, a csapat a világbajnokságon anyagi okok miatt nem vett részt. Pakot Anna a
2015. évi országos bajnokságon egyéniben 4. helyezést ért el, csapatban bajnoki címet szerzett.
2. Tobai-Sike Renáta (Budapesti Honvéd Sportegyesület) -250 OOO Ft
Renáta sportlövészet sportágban versenyez, a Budapesti Honvéd Sportegyesület sportlövő
szakosztályának leigazolt sportolója, 1995 óta a nemzeti válogatott tagja. Magyarországról elsőként
Renáta szerzett kvalifikációt a 2014. évben Spanyolországban rendezett Világbajnokságon szerzett
bronzéremmel. A sportoló a 2015. évi Európa Bajnokságon ismét bronzérmet szerzett. 2015 a
tesztelés éve volt, személyesen látogatott ki a lőszergyárba, ahol a fegyveréhez legmegfelelőbb
lőszert választották ki. Az Egyesület a pályázati programnak és a megállapodásnak megfelelőerr a
támogatási összeget a speciális lőszerek beszerzésére fordította.
3. Sárkány Vivien (Kőbánya Sport Club) - 250 OOO Ft
Vivien a Kőbányai Sport Club birkózó és sumo szakosztályának igazolt versenyzője, aki a 2012. évi
Világbajnokságon szerzett aranyérme óta folyamatosan kiemelkedő eredményeket ér el nemzetközi
bajnokságokon mind az ifjúsági, mind a felnőtt versenyzők között.
Az Oszakában rendezett világbajnokságon Vivien szerezte a magyar csapat egyetlen érmét, a 3.
helyezést, amellyel kivívta a csapat legeredményesebb résztvevője címet is. Csapatban 5. helyezést
értek el a 20 fős mezőnyben. A KSC a támogatási összeget a megállapodásnak megfelelőerr a
világbajnokságra való utazás (repülőjegy) és szállásköltség fedezésére fordította.
4. LacsekAlexa (Grácia Fair Sportegyesület)- 250 OOO Ft
A szülők által benyújtott pályázat a Nemzetközi Tamaszövetség által is jegyzett két versenyen való
részvétel költségeire irányult. Az első verseny a törökországi Izmirben került megrendezésre,
melyre Alexa külön meghívást kapott. Ezen a versenyen Alexa labda gyakorlatával l. helyezést ért
el, összetettben 5. helyen zárt. A verseny egyben felkészítő is volt a fehéroroszországi Minszkben
szervezett Nemzetközi Tomaversenyre, melyen Alexa válogatott kerettagként vehetett részt. A
nemzetközi tamaszövetség szabályai szerint az utolsó döntőben a legjobb 8 között, minden
országból csak egy fő juthat tovább, így Alexa a magyar csapattársától 0,25 század különbséggel
maradt le a döntőben való szereplésről. A támogatási összeget a Sportegyesület a két nemzetközi
versenyen való részvétel költségeire (repülőjegyek, nevezési díj, szállás, biztosítás) fordította.
5. Leiter Anett (lppin Kyokushin Karate Sportegyesület)- 65 OOO Ft
Anett karate sportágban versenyez, 2009 óta a magyar válogatott kerettagjaként képviseli
Magyarországot a különböző hazai és nemzetközi versenyeken. A horvátországi bajnokságon
kategóriájában 3. helyezést ért el. A versenyzés mellett utánpótlás-neveléssel is foglalkozik,
kétdanos, feketeöves mcsterként óvodásoknak és kisiskolásoknak tart edzéseket
A sportoló a pályázatában megfogalmazott programnak megfelelőerr a támogatási összeget
nemzetközi versenyen való részvétel (nevezési díj, szállás, utazás) költségeire és sportfelszerelés
vásárlására fordította.
6. Szalay Gábor (Magyar ITF Taekwon-do Szövetség) - 240 OOO Ft
Szalay Gábor sportolói tevékenysége szarosan kötődik Kőbányához, hiszen a kerület egyik
legnépszerűbb egyesületének, a SASOK SÉ-nek alapító tagja és edzője. Szalay Gábor több száz
kőbányai gyereket ismertetett meg a taekwon-do rejtelmeivel, akikből sokan mára a nemzetközi
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mezőny

élvonalában versenyeznek. A Szövetség a sportoló pályázati programjában megfogalmazott
célnak megfelelőerr a támogatási összeget teljes mértékben a Skóciában megrendezett Európa
Bajnokságon való részvétel költségeire - instruktori formaruha, repülőjegy, szállás, nevezési díj használta fel. Az Európa Bajnokságon egyéniben 7., csapatban 4. helyezést ért el.

7. Murinai Dániel (SASOK Sportegyesület)- 165 OOO Ft
Dániel az 1999-es alapítása óta a Sasok Sportegyesület igazolt versenyzője. A Skóciában
megrendezett Európa Bajnokságon egyéniben 8., csapatban 7. helyezést ért el.
Az Egyesület a sportoló pályázati programjában megfogalmazott célnak megfelelőerr a támogatási
összeget teljes mértékben az Európa Bajnokságon való részvétel költségeire (repülőjegy, szállás,
nevezési díj) használta fel.
8. Rizmayer Norbert (Sasok Sportegyesület)- 100 OOO Ft
Norbert a Sasok Sportegyesület hazai és világszinten elismert sportolója taekwon-do sportágban.
2015-ben a magyar válogatott tagjaként egyéni világbajnoki címet szerzett. Az Egyesület a sportoló
pályázati programjának és a megállapodásnak megfelelőerr a támogatási összeget teljes mértékben
felszerelés (formaruha, fej- és fogvédő, ütőpárnák, pontkesztyű) vásárlására fordította, am1 a
felkészülés és a versenyeken való részvétel előfeltétele volt.
9. Szabó Attila György (Dr. Bátorfi- Agria Kerékpár és Triatlon Club)- 50 OOO Ft
Attila a Dr. Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub leigazolt sportolója. A hosszú távú triatlon
sportágban nagyon kevés lehetőség van magyarországi versenyeken való megmérettetésre, ezért
főleg nemzetközi versenyekre fókuszál. A sportoló által benyújtott pályázat a 2015. szeptember 12én a hollandiai Almereben megrendezett nemzetközi hosszú távú triatlon verseny utazási
költségének támogatására irányult. 2015-ben Attila- 8 helyet javítva az előző évi eredményén l O. helyen ért célba a budapesti Ironman versenyen. Az év során elért hazai és nemzetközi
eredményei alapján a Magyar Triatlon Szövetségtől megkapta az év legjobb férfi sportolója díjat.
A sportolók, illetve egyesületeik által benyújtott beszámolók az
képezik.

előterjesztés

2-1 O. mellékletét

A pályázati elszámolások teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál megtekinthető.

Főosztály

A támogatott sportolók köszönetüket fejezték ki az Önkormányzat számára a kapott támogatásokért,
amellyel az Önkormányzat hozzájárult a céljaik megvalósításához.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1.
alpontja alapján a Bizottság dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató civil szervezetnek
nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a szervezet beszámolójáróL

II. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2016. március"

J( , "

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr.

S~l<;i:'3"ián

Jegyzol//~
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l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. .12016. (III. 22.) határozata
a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási
Bizottsága
a) Pakot Anna- Magyar Póni Klub Szövetség,
b) Tobai-Sike Renáta- Budapesti Honvéd Sportegyesület
c) Sárkány Vivien- Kőbánya Sport Club
d) Lacsek Alexa- Grácia Fair Sportegyesület
e) Leiter Anett- Ippon Kyokushin Karate Sportegyesület
j) Szalay Gábor - Magyar ITF Taekwon-do Szövetség
g) Murinai Dániel - Sasok Sportegyesület,
h) Rizmayer Norbert- Sasok Sportegyesület, valamint
i) Szabó Attila György- Dr. Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub
egyéni támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja.
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Pakot Anna Lovastorna 2015. évi szakmai beszámolója
Előzmények,

személyi feltételek

2014 nyarán elvesztettük legértékesebb négylábú társunkat Bakardit, akin a csapat és Pakot Anna hosszú
évek óta versenyzett hihetetlen eredményekkeL Kaposvári Európa bajnokságon 14. helyezést érte el. Legjobb
magyar

versenyzőként

egyedül jutott a

döntőbe.

Lovunk elvesztése nagy törés volt a Sáskúti Manóknak,

mégis sikerült átlendülni a 2015-ös évben. Télen érkezett hozzánk egy fiatal ló Kincses (Repi). Nagy
reményekkel kezdtünk vele edzeni. Anna és Repi hamar összeszoktak, így fél év edzés után már nemzetközi
színekben is el tudtak indulni, ami nagy teljesítményre utal mind a ló, lókiképzö, mind Anna részéről.

Versenyek
Budapest Bajnokság (Budapest)- 2015. április 25- 26.
Lovastorna egy különleges csapat sportág, ahol mind a ló,

futőszárazó

és

versenyző

teljesítményét

összességében mérik. Anna szépen kezdte az évet csapatban, és egyéniben is. Téli felkészülés jól sikerült,
tornatenni edzések megtették a hatását, így a Anna fizikumával nem volt baj. Repinek nagyon újak voltak a
versenykörülmények, bár a jóindulatára lehetett számítani, még látszott hogy frissen kiképzett ló, így csak 5.
helyen végeztek.

CVI Budapest Bajnokság (Budapest) és Frenstat, Pezinok
Szép számmal gyűltek össze a nemzetközi versenyzök mindhárom versenyen. Az erős mezőnyben kicsit több
rutinnal már fix volt a döntőbe jutás, és a 6 fölötti pontszámok is jó előjelnek számítottak. Pezinokban 6,5
_ végpontszámot kaptak. Dobogás hely még egy kicsit várat magára, ami késik, nem múlik.
Eredményeket a Magyar Lovastorna Szövetség honlapján meg lehet nézni:
http://lovastorna .lovasszovetseg. hu/index. php?page=200
A Sáskúti Manók csapat Karlotta nevű lovon hihetetlenül jól versenyzett egész évben, így a legjobbak lettek
megszerezve ezzel a nemzetközi szabályzatban előírt kvalifikációs pontokat. Teljesítmény alapján
végérvényesen bebiztosították helyüket a Junior Világbajnokság ra utazó válogatott keretbe.

Ermelo Junior VB
Lovastorna Szövetség a szakágtól idén sem kapott elegendő pénzt nemzetközi versenyekre ill. VB
kiutazáshoz, így a szülők, és egyesület feladata volt az anyagiak megszerzése, szponzorok támogatásának
megnyerése. Kevés pénzt, amit kapott a Lovastorna szövetség egyéni versenyzők támogatására költötte, így
a csapatnak esélye nem volt több millió forintot összeszedni a Hollandiai versenyhez. Fájó szívvel csak
itthonról lehetett az Ennelói versenyt nyomon követni.

OB Kaposvár
Összel került megrendezésre az Országos bajnokság, ahol megújult erővel tudta bizonyítani a csapat
felkészültségét, tehetségét. Nagyon szarosnak induló versenyből előnyt kovácsoltak maguknak és Országos
Bajnoki címet szereztek. Anna egyéniben eddigi legmagasabb 6,96q pontszámmal 4. helyet szerezte meg
RepiveL
Lovastorna nemzetközi szinten nem olcsó, így a szülök, egyesület megtesz mindent a tehetséges
versenyzőkért. Gyermekeket megtanítjuk küzdeni, hogy elérhessék álmaikat Ezeket a pozitív értékeket
későbbi életükben is hasznositani tudják. Lovastorna nem csak egy sport, sokkal inkább életforma, ami
felelőségre nevel, megbecsülésre, kitartásra, miközben harmóniátvisz az ifjú versenyzök életébe.

További célok
•
•
•
•
•

Folyamatos fejlődés, lóállományunk fiatalításával és létszámának növelésével. Olyan lovak kiképzése
amelyek vágtában is tudnak edzeni és versenyezni sportolóink alatt.
Minden versenyzönk egyénre szabott, a fejlödését legjobban szolgáló, képzést kapjon.
A lovas egyéni versenyszámok mellett, páros és csapat kategóriákra is felkészíteni sportolóinkat
A sikeres Junior csapat mellett, egy utánpótlás csapat versenyre való felkészítése.
Téli alapozással felkészülés a 2016. évi, versenyévadra.
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Beszámoló

Tobai-Sike Renáta- sportlövő

2014-ben az első kvótaszerző versenyen, a spanyolországi világbajnokságon szereztem kvótát. Ezzel
Magyarországról elsőként kvalifikáltam magam a 2016-os Olimpiára. Pisztolyos versenyzőként két
versenyszámom is lesz az Olimpián. A 25méteres sportpisztoly és a 10 méteres légpisztoly. Mind a
kettő számban a világ mezőnyéből egyedülállóként döntőbe jutottam és mindkét számban érmet

szereztem a granadai vb-n.
A 2015 januári Európa ranglistán az előkelő második és harmadik helyen álltam a két versenyszámba n.
A 2015ös évben rögtön az év elején a februári Európa bajnokságon folytattam a sikeres sorozatot és
újabb bronzérmet szereztem. Márciustól következtek a világkupák. Ebben az évben az olimpiai
felkészülés miatt mind a négy világkupán részt vettem. A tesztelés éve volt a 2015-ös év. Sok
újdonságot kipróbáltam. Új lőszer, új szemüveg, új cipő, stb. Az első Európa Játékokon Bakuban a 13.
helyen végeztem és a sportpisztolyos Eurába bajnokságon Mariborban is kicsúsztam a döntőbőL
Összességében azonban egy sikeres év volt a 2015-ös év. Az edzéseken és a tesztelésen volt a hangsúly,
hogy megtaláljam a tökéletes beállítást az Olimpia évére. Ennek feltétele, hogy a fegyvereim és a
lőszereim is kifogástalan állapotban legyenek illetve versenyen a csőhöz belőtt speciális lőszert tudjam

használni. Hogy ez teljesülhessen idén kilátogattam a Lapua és az Eley lőszergyárhoz is, ahol a
sportlövészethez kifejlesztett professzionális gépekkel és szakemberekkel megtaláltuk a tökéletes
lőszert. Ennek a kivitelezése azonban nem megy egyik napról a másikra. Időpont egyeztetés, fegyver

kiviteli engedélyek intézése, 1000-1500 km-es utak megtétele a versenyidőszakban beszúrva.
Lőszermegrendelés, és annak Magyarországra juttatása is a rendőrségen

keresztül bejelentett

lőszerkereskedőn keresztül lehetséges. Végül csak december 18-án sikerült kiállítani a számlát a Vadvil

Kft-nek akikkel évek óta intézem a lőszervásárlást. Sikerült a 250.000 Ft összeget teljes mértékben
felhasználni. Kiváló minőségű versenylőszert vásároltam belőle. Egy év alatt rengeteg lőszer fogy el
nálam. Éves szinten akár 20.000 db edzőlőszert is elhasználok illetve 6000-7000 db versenylőszert is a
versenyszezonban. Most 800 db Lapua 32-es és 1150 db Lapua Pistol King profi lőszert tudtam a
Kőbányai Önkormányzat segítségével megszerezni.

A támogatás óriási segítség volt nekem. Szeretném megköszönni a bizalmukat, amivel kitűntettek és
remélem a jövőben is büszkék lehetnek rám.
Köszönett el:
Tobai-Sike Renáta-sportlövő
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A Kőbánya Sport Club birkózó és szumó szakosztá{ya a hatai rendeeésű
válogató versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el. A junior válogató országos
bajnokságot egyesületünk rendezte, és a szakszővetség és más klubok is kiemeit
versenyként értékelték.

re G

Sárkány Vivien a felnőtt kategóriában is a tőle megszakott magabiztossággal
versenyezve szerezte meg az indulási lehetőséget a kontinens viadalra és a
világbajnokságra.
Előbbi

rendezvényen nem tudtunk indulni, versenyző nk érettségi vizsg ái ezt nem tették
lehetövé. A világbajnoki felkészülést egy négy hetes programban határoztuk meg.
Győrben,

Délegyházán és a KSC

edzőtermében

készültünk,

edzőtáboroztunk.

A vb rendezése kiemelkedő volt, amolyan igazi japános, de az ellátás bizony hagyott
kívánnivalót maga után. Az akkreditálási költség igen magas összege ellenére nagyon
gyatra volt az étkeztetés.
Vivien a nyílt /OPEN/ kategóriában mérlegelt további tizenegy versenyzőveL Az orosz
világ- és Európa-bajnok, a japán Ázsia-bajnok a brazil Pán-Amerika bajnok
társaságában. Az első fordulóban amerikai ellenfelét győzte le, majd következett a
japán bajnoknő. Kis indulási hiba elég volt a vereség hez. Az ellenfél a döntőbe jutásért
mérkőzhetett, így versenyzőnknek lehetősége nyílt a vigaszági mérkőzésekre. A brazil
versenyzőt legyőzve jöhetett a bronz csata, ahol a bolgár versenyző várt Vivien re.
Jó bemelegítés után magabiztos versenyzéssei győzte le riválisát, megszerezve a
magyar csapat egyetlen érmét a világbajnokságon. A tizenegy fős magyar küldőttség
négy, nagyon értékes ötödik helyezést szerzett és a női csapat is ötödik lett a húsz fős
mezőnyben. Versenyzőnk ennek a csapatnak is a tagja volt, így ebben az évben,
hasonlóan a tavalyi évhez, a legeredményesebb lett a magyar küldöttségben.
Tisztelettel köszönöm versenyzöm és a magam nevében az egyesület vezetésének,
hogy lehetövé tették számunkra, hogy ott legyünk a világbajnokságon. Szorgalmas
munkával készülünk a további világversenyekre meghálálva a bizalmat.
Budapest, 2015. 09. 02.

Péteri András
vezetőedző
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Szakmai beszámoló
Lacsek Alexa a Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a 359/2015. (X.20.) HB határozata alapján
250.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a Grácia Fair SE útján
kapott meg.

Egyesületünk beszámolója a felhasználásról:
A 250.000 Ft-os támogatásból, melyet Alexa számára biztosítottunk, az alábbiak szerint lett
felhasználva, illetve tudtunk hozzájárulni egyébként jóval magasabb költségekhez:
Törökország, Izmir

-re~ü:őjegy: 8~5~8,~t (281,6 EUR- MNB Árf. 201?.09.03. =1311if~J~~m~9y~ú~Osx.-;:ü•:n:
-szallas, nevezest dtj: 138573 Ft (445 EUR- MNB Arf. 2015. ,l I.O~»:e~lliJr,4lFt';1EifíJ\Rr)tv.c·1-!•Jv:~:,;;.T
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Fehéroroszország, Minszk
-repülőjegy:

81300 Ft
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A támogatásból megvalósított feladatok:
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A ritmikus gimnasztika őshazája, hazánktól keletre található, az orosz és balkán orszagok
vidéke. Ezért is fontos, hogy vers~nyzőnk, akit a leendő nemzeti válogatottságra, illetve a
2024-es oliropiára szeretnénk felkészíteni, minél hamarabb belerázódjon a "keleti"
versenyszférába, megismerhessék a nemzetközi versenybírók az adottságait, megjegyezzék a
nevét, további versenyekre kapjon meghívást, szokja az utazások körülményeit, más országok
ételeit, egyedi szokásokat, időeltolódásokat és az új verseny lebonyolítási rendszereket
Mindkét úton tökéletesen helyt állt Alexa, új élményekkel gazdagodott és sikerült egy kicsit
belerázódni a nagy nemzetközi életbe.
Ebben a sportágban folyamatos a külföldi utazás és a vele járó teendők, aggodalmak. Ennek a
megtanulása is a támogatás egyik célja. Mindkét út során az utazás során megtanulta Alexa,
hogy milyen, amikor lekésnek egy csatlakozást repülővel az átszálláskor és egy harmadik
úticél kerül be a forgatókönyvbe, vagy éppen a repülőút közepén vissza kell fordulnia a
gépnek meghibásodás miatt, és másik gépre kell átszállni. A nemzetközi versenyeken pontos
időbeosztás van, ki mikor tud edzeni a szőnyegen, mikorra jön a transzferbusz értük ... A nagy
versenyeken a gyakorlatok végén a versenyzőket a "lihegő be" szekták kísérni, ahol
fényképezik őket, figyeli a kamera, amíg válja a pontokat. Ezt Törökországban meg is
tapasztalta Alexa, ahol egy felnőtt ember nagyságú plüssfigura kísérte a gyakorlat
befejezésétől a lihegőbe, majd onnan vissza a csapattársakhoz.
Alexa korosztályában A, B és C kategória van, az A-ban vannak a legügyesebbek, ő is itt
indul már. Alexa adottságai alapján sok gyakorlati elemet képes elsajátítani, amit csak a
későbbi években kellene megtanulnia, ezért nála a hosszú távú eredményesség a cél.
Törökországban is választható volt, hogy a kötelező szabadgyakorlat mellett a korosztályában
mindenki által már jól begyakorolt karikagyakorlattal indul, vagy szabadon választhat másik

szert. Alexa labdát választott, mellyel csak pár hónapja kezdett el foglalkozni, szerette volna
bemutatni, hogy hol tart. Karika gyakorlatával, mellyel már több rnint egy éve foglalkozik,
jóval esélyesebb lett volna, a cél viszont az, hogy felkészüljön a későbbi nagyobb feladatokra.
Eredmények:

1.)
A Törökországban (Izrnirben) megrendezett versenyen összetettben 5. helyen végzett
(szabadgyakorlat és labdagyakorlat), szabadgyakorlata 4. helyezést ért, míg
labdagyakorlatával l. helyezett lett.
2.)
A Fehéroroszországban (Minszkben) rendezett eseményen olyan nemzetközi tamaszövetség
által jelzett szabályok alapján történt a versenyeztetés, amelyen eddig még nem volt
lehetőségünk indulni, ugyanis az egyszeri fellépés után volt egy utolsó döntő versenynap,
ahova a legjobb 8 induló jutott be (16 versenyzőből), rninden induló országból csak l
versenyző, kivéve a hazaiakat, ahonnan 2 fő jutott be.
Alexa saját magyar csapattársától rnindössze 0,25 század különbséggel maradt le, ezért a
utolsó napi döntőbe a szabályok szerint a másik versenyzőnk jutott tovább.
Budapest, 2015.12.14.

GfiACIA FAIR
S.PORTEGYESÜLET
1185 Bp., Ugocsa u. I.
Adószám: J8199590-l ,43
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Szakmai beszámoló
20. Branka Bosnjak Memorial Cup, horvát nemzetközi kyokushin
karate bajnokságról

Az utóbbi években sajnos csökkenő tendenciát mutat a női
nehéz- és könnyűsúly csoportokban.

küzdő mezőny

létszáma,

főleg

a

Így volt ez ezen a versenyen is, mivel a benevezett 5 főből 3 jelent meg a versenyen csak, így
Leiter Anettnek 2 mérkőzést kellett mindenképpen megvívni.

Az első ellenfele egy feltörekvő fiatal spanyollány volt, aki jelentősen könnyebb volt
AnettnéL Ez azért lényeges, mivel az utolsó hosszabbítás előtt a versenyzők mérlegre állnak a
küzdőtér mellett és ha két versenyző között a súly különbség több, mint 3 kg, a kö1myebb
súlyú versenyző nyer. Az első 3 percben Anett dominált, de nem tudta megfelelő mennyiségü
technikával a maga javára állítani a bírókat, így döntetlent ítéltek. Következett a 2 perces
hosszabbítás, melyben a spanyollány utolsó energiáit is mozgósította, hogy döntetlenre
mentse ezt amenetet is, mivel ők is tudták, hogy a médegelés nekik fog kedvezni. Sajnos
bejöttek a számításaik, és súlykülönbséggel a spanyollány nyert.

Ezután következett a második mérkőzés, melyen egy másik magyar lánnyal kellett küzdenie
Anettnek. Jól ismerik egymást, sokszor küzdöttek már egymás ellen. KiegyenlítetteD
kezdődött a mérkőzés. Anett megfelelően betartotta a megbeszélt taktikát, az első 3 perc után
döntetlent ítéltek a bírók. A hosszabbítás utolsó fél percében a másik magyar lány sok indított
technikával Anett fölé kerekedett és két perc végén a bírók őt hozták ki győztesnek.

Anett jó teljesítményt nyújtott, még ha az így szerzett harmadik hely nem is tükrözi teljesen.
Jó tapasztalatszerzés volt, a tovább fejlődés szempontjából is fontos megmérettetés.

Budapest, 2015. október 25.
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Felnőtt

2015. október 22-25. között Skóciában (Motherwell) megrendezett XXX.
Ifjúsági AETF Taekwon-Do Európa Bajnokságon 23 ország 520

versenyzője

és XXI.

vett részt.

Én egyéni formagyakorlatban, valamint csapat formagyakorlat, -erőtörés és -speciáltechnikai
törés versenyszámokban képviseltem hazánkat.
Egyéni formagyakorlatban az

első

körben túljutottam orosz ellenfelemen, majd a négy közé

jutásban az idei évi világbajnokság döntőse ellen, szoros pontozás mellett alulmaradtam. Ezzel
összesítésben a hetedik helyen végeztem.
A csapatversenyszámokban is hasonlóan a dobogás helyezés előtt estünk ki: formagyakorlatban
az oroszcsapat bizonyult jobbnak egy ponttal,

erőtörésben

pedig a pontszerző negyedik helyen

végeztünk.
A pályázatomnak megfelelőerr az összeg egy részét a versenyzéshez szükséges, előírásoknak
megfelelő,

Mightyfist márkájú instruktori ruha megvásárlásra fordítottam.

A Kőbányai Önkormányzat pályázatának köszönhetőerr egy remek rendezésű, Európa, sőt a
világ élvonalához tartozó versenyzőket felvonultató, nívós versenyen vehettem részt. Ismét sok
tapasztalattal és élménnyel gazdagodva tértem haza, melyet a

jövőévi

versenyek során

kamatoztathatok.
Köszönetemet fejezem ki a Kőbányai Önkormányzatnak és a Tisztelt Bizottságnak, hogy a
tehetséges sportolók egyéni támogatására kiírt pályázattal segítséget nyújtottak számomra és
csapattársaimnak a 2015. évi nemzetközi versenyzéshez, eszközbeszerzéshez.
További támogatásukban bízva.

Budapest, 2015. december 22.
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Murinai Dániel Taekwon-do Európa Bajnokság Beszámolója

A XXX. Felnőtt és XXI. Ifjúsági ITF Taekwon-do Európa Bajnokság-on
vettem részt, versenyzőként és válogatott edzőként 2015. Október 20.-án
utaztunk a válogatott kerettel Skóciába. Majd másnap edzéssei és
mérlegeléssel kezdődött.
23 ország 520 versenyzője képviseltette magát. A teljes létszám majdnem
elérte az -1 OOO főt.
Csütörtökön elkezdődött a verseny a felnőtt 3. Dan-ban. A sorsalásom
nagyon nehéz volt. A kategóriában 20-an voltunk, a 32-es főtáblán
bemérköző voltam.
Első körben egy angol versenyzővel hozott össze a sors. A bírói gárda

pontozása jól alakult, így 3-0-2 -ra (3 nekem- o döntetlen- 2 ellenfél nek)
meg tudtam verni. Így tovább folytattam a versenyt a legjobb 16-ban.
A nehéz sorsalásom ellenére a 2015-ös világbajnokság legjobb 8-ban végző
norvéggal kellett megküzdenem. 2. Kör végén az állás 3-0-2 lett. Így
magabiztosan léptem a legjobb 8-ba.
A soralásom következő állomása a fiatal olasz versenyző volt. Aki jobbnak
bizonyult így 2-0-3 lett a vége és így a legjobb 8-ban végeztem.
A még az napon kezdődött a csapatforma. Itt a 7. helyen végeztünk, a világ
legjobbjai között.

Ezúton szeretném megköszönni a Kőbányai Önkormányzatnak a
támogatást, és köszönöm a belém fektetett bizalmat!
Köszönöm a sok segítséget!
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Murinai Dániel Gergő
Budapest, 2015.12.16

Támogatási beszámoló- Rizmayer Norbert

Tisztelt Kőbányai Önkormányzat !
Köszönetemet fejezem ki az Önök által nyújtott támogatásért. Nagy
segítséget nyújt abban, hogy a jövő évi verseny szezont új védő
felszerelésekben tudom elkezdeni. Mivel több nívós nemzetközi
versenyen részt szeretnék venni ezért elengedhetetlen, hogy minőségi
eszközökethasznáijak.
Sajnálatos, hogy hazai szinten a taekwon-do nem részesül állami
támogatásban, így fontos szerepet töltenek be a pályázati pénzek
a sportági pályafutásom előremenetelében.
Az elkövetkezendő időszakban a legfontosabb versenyeim egyike a
2016. áprilisban megrendezésre kerülő Taekwon-do Európa
bajnokság, Tamperében.
Remélem a jövőben is számíthatok az önök támogatására !
Köszönettel :

Rizmayer Norbert
í
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SZABÓ ATilLA 2015. ÉVI SZAKMAl BESZÁMOLÓJA

A hosszú távú triatlon sportágban nagyon kevés lehetőségem van magyarországi versenyeken való
megmérettetésre, mind az időjárás sajátossága miatt, és mind amiatt, hogy ezt a sportágat a
nehézségemiatt viszonylag kevesen űzik, a potenciális ellenfelek többségével inkább külföldi
versenyeken lehet találkozni, és tudásunkat összemérni, így jórészt európai versenyekre fókuszálok,
és próbálok részt venni. Természetesen a hazai ranglista versenyeken, és országos bajnokságokon
részt veszek, és képviselem az egyesületemet legjobb tudásom szerint. Beszámolámban azokat a
versenyeket emeltem ki, amelyek a 2015. év legfontosabb versenyei voltak. Ezek után az eredmények
után kaptam meg a Magyar Triatlon Szövetségtől a 2015. év legjobb férfi sportoló ja díjat, amit 2016.
január 8.-án a Triatlon Gálán vehetek át.
Rövidtávú Duatlon Országos Bajnokság, Káptalantóti 2015 05. 09.

A 2015. évi felkészülésern első állomása volt. A verseny nagyon jól alakult számomra. Már az első 10
kilométeres futás során át vettem a vezető helyet és meg is tartottam a célig.
lronmedoc, FRA, 2015 OS. 30.
Címvédőként érkeztem Hourtin kisvárosá ba. Így nagyok voltak az elvárásaim magammal szemben.

Szerettem volna jobb idővel célba érkezni, mint tavaly. Az úszás kiválóan ment, közel másodpercre
pontosan annyi lett, mint az előző évben. A kerékpáros szakasz alakult rosszul. A 110. kilométerben
rosszullettem és ez kitartott a 180.-ig. A futás viszont jól me nt így 4 helyet javítva, megnyertem a
versenyt ismét.
Hosszútávú Triatlon Országos Bajnokság, Nagyatád, 2015 07. 25.

Sajnos az idei OB nem si került, úgy ahogy elterveztem. Az úszás viszonylag jól me nt, de nem esett jól
a 29 fokos vízben az úszás. Sajnos kerékpáron rossz taktikát választottam és ez kihatott a futó
teljesítményemre. Így csak 4. helyen értem célba.
Hosszútávú Triatlon Világbajnokság, Motala, SWE, 2015 06. 27.

Az első világbajnoki részvételem volt. Minden jól me nt. A futás volt a vártnál kicsit rosszabb. De így
sikerült képet kapni, hogy hol állok a nemzetközi mezőnyben.

lronman 70.3 Budapest, 2015 09. 22.

A szezon egyik legjobban sikerült versenye volt. Mínden jól me nt. A vízből 2. ként értem partot és
már a kerékpár 5. kilométerében át vettem a vezető pozíciót, amit a célig megtartottam. A
kerékpározás is nagyon jól ment. Sikerült kihasználnom a hazai pálya adottságait. A futás 21
kilométerenagyon jó volt. A versenyen tökéletesen működött amindenkori taktika, mind frissítésben
mind erő beosztásban.
Challenge Almere-Amsterdam, NL, 2015 09. 12.

Sajnos ez egy kevésbé jól sikerült verseny volt számomra. Az úszás jól me nt 2. helyen jöttem ki a
vízből. A kerékpáros etap felénél ütött ki a bennem lappangó betegség. Ennek ellenére sikerült

befejeznem a versenyt. Csak sajnos nem úgy, ahogy én szerettem volna. Ebből a szempontból ez volt
az év egyik legnehezebb versenye, mert sokat készültem rá, ésszerettem volna a versenyzési
időszakomat síkeresen zárni vele. Nem így alakult, de tapasztalat szempontjából mindenképpen

hasznos volt.

2015. december 30.

Szabó Attila
Dr. Bátorfi- Agria Ktk

