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I.
Bevezető
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Sí Szövetség életében a 2017-es év jelentős, eseményekkel teli esztendő volt.
Több kiemelkedő esemény történt az év során, mint például a st. moritz-i világbajnokság,
valamint egy sajnálatos sérülés is bekövetkezett. Jelen beszámolóinkban megosztjuk a
tagsággal az elmúlt év eseményeit, valamennyi az elnökség számára rendelkezésre álló
információt.

II.
Szervezeti ügyek
A Magyar Sí Szakszövetség a 2017. évben egy rendes közgyűlést és két rendkívüli közgyűlést
tartott.
A 2017-es év viharokkal és feszültségekkel teli év volt. A 2017. május 29-i közgyűlésen
Kálomista Gábor elnök lemondott, az új elnök jelölt, dr. Megyesy Jenő ezen a közgyűlésen úgy
döntött, hogy nem vállalja az elnöki pozíciót, ameddig nem ismerkedik meg jobban a Szövetség
életével, így a 2017. július 13-i rendkívüli közgyűlésig nem volt elnöke a Magyar Sí
Szövetségnek. A júliusi közgyűlésen a tagság megválasztotta dr. Megyesi Jenőt a Magyar Sí
Szövetség elnökének. A szövetség belviszályai miatt dr. Megyesy Jenő november 15-én
lemondott. A következő rendkívüli közgyűlésen 2017. november 20-án tisztújítást tartott a
közgyűlés, az új elnökség: Bajai András elnök, Gózty Antal alelnök, elnökségi tagok: Varsányi
Gábor, Büki Gábor, dr. Tóth Szabolcs, és két új tag került megválasztásra: dr. Berkes István,
Horváth Csobán.
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.
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 2017-es évben. Az irodai
terület további megerősítése szükséges, a növekedő adminisztrációs terhek miatt az iroda
állandóan csak követő üzemmódban tudja ellátni a feladatát már évek óta. A szervezeti kérdések
tekintetében nem mondhatjuk zökkenőmentesnek az elmúlt évet, az irodai ügyintézés sajnos
folyamatosan cserélődött, az irodára háruló teendőket és a nyomást az új munkatársak nem
bírták, így amire valaki többé-kevésbé beletanult a feladatokba, inkább más, kevésbé
megterhelő munkahely után nézett. Így a téli szezont adminisztrációs vonalon is főleg a főtitkári
pozíciót már 2009 óta betöltő Kapitány Ildikó főtitkár látta el. Az év első felében a május 29.
közgyűlésig Dr. Kaszó Klára is igyekezett minden feladatban segítséget nyújtani, a jogi
feladatokat a Fürjes Ügyvédi Iroda látta el, illetve egyéb jogi kérdéseknél más ügyvédet is
bevontunk.
Stark Márton már a harmadik szezonban töltötte be a szövetségi kapitányi funkciót főállásban,
míg az északi szövetségi kapitányi posztot Simon Ágnes látta el társadalmi munkában, főállású
munkája mellett, amelyért külön köszönet jár Áginak.

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 tagjai munkájukkal és/vagy anyagiakkal is megpróbálják lehetővé tenni az
elkezdett munka minél hatékonyabb ellátását, a tovább fejlődéshez szükséges anyagi bázis
megteremtését is. Az Elnökség 2017-ben 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 folyamatosan frissült, önálló felelőse van, a szezon alatt több riport is készült minden
sportágunk versenyzőivel, amelyek szintén elérhetőek a honlapon, valamint rendszeresen
küldünk hírlevél formájában is információkat.
A 2017-es évben adóellenőrzésünk volt, amelyet megállapítás nélkül lezártak.
Az Ellenőrző Bizottság ügyrendje és munkaterve alapján a szakszövetség gazdálkodását
ellenőrizte, amelyről 2017. évi gazdasági beszámoló és a 2018. évi költségvetés tervezetéről
külön írásbeli beszámolót kell készítsen a tisztelt tagság a közgyűlés számára. A könyvelésben
sokkal kevesebb fennakadás volt tapasztalható a 2017-os év folyamán, s szakmai szempontok
alapján könyvvizsgáló is áttekinti a könyvelést.
A Szakági bizottságok a feladatok megoldásának függvényében rendszeresen üléseztek. Az
Északi Bizottság vezetője Molnár László, aki nagy lelkesedéssel és kitartással számos napi
feladatot sikeresen megoldott. Az Alpesi Bizottságot továbbra is Gótzy Antal elnökségi tag
vezeti. Sajnos a munka mindkét szakágnál a sok belső ellentét miatt továbbra sem halad
megfelelően.
A tagok, tagegyesületek, szakosztályok és a versenyzők létszáma 2017-ben nem változott
lényegesen, a tagdíj befizetésben a nagy elmaradást sikerült ledolgozni, már szinte csak kevés
egyesület tartozik 2017-es vagy azt megelőző időszakra vonatkozó tagdíjjal. A nemfizető
egyesületek folyamatosan kizárásra kerültek, kerülnek a szövetség tagságából, illetve az
elnökség döntése alapján bármely fizetési kötelezettséggel rendelkező tag elveszti a
támogatásokhoz való jogát. Néhány tagegyesület a tagdíjbefizetés elmulasztása vagy a
versenyeken való részvétel elmaradása miatt nem szavazhat, egyebekben azonban teljes jogú
tagjai maradtak a szövetségnek. Nem sikerült megoldjuk mindezidáig az amatőr szintű
versenyzők megfelelő létszámban igazolt versenyzőkként való bevonását, ezt továbbra is
kiemelt feladatnak tartjuk.
A Fegyelmi Bizottságnak 2017-ben több ügye is volt. A legjelentősebb Szőllős Benjamin és
Szőllős Barnabás ellen nem valós tartalmú sportorvosi igazolás felhasználása miatt indult
fegyelmi eljárás. A Fegyelmi Bizottság Bajai András elnökletével előfokon 24 hónapra tiltotta
el a sportolókat, a másodfokú bizottság 12 hónapra, majd a Fellebbviteli Bizottság 9 hónapra
csökkentette a kiszabott büntetést.
Szőllős Benjamin és Szőllős Barnabás 2017. decemberében kérte a Magyar Sí Szövetség
elnökségének hozzájárulását a nemzetiség váltáshoz, melyet az Elnökség megszavazott, így
2017. december végétől izraeli színekben folytatják a versenyzést.

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:
A Magyar Olimpiai Bizottságnál 2017. májusában tisztújítás volt, az új elnök Kulcsár
Krisztán és az új főtitkár Vékássy Bálint lett, aki támogatásukról biztosították a Szövetség
vezetését.
MPB
A Magyar Paralimpiai Bizottsággal hasonlóan jó szövetségünk együttműködése.

IV.
Nemzetközi kapcsolataink
A Szövetség 2017-ban is reprezentálta magát több hazai konferencián, továbbképzésen és
egyéb rendezvényen, részt vett a nemzetközi szakmai találkozókon is.
2017-es évben a FIS tavaszi konferenciáján vettünk részt Portorozban.
A Szövetség képviseltette magát a zürichi őszi FIS ülésen is. A FIS hagyományos őszi
szezonnyitó szakmai bizottsági megbeszélései 2017. október 03-07. között zajlott le Zürichben.
A tagországok a különböző szak- és albizottságok, szekcióüléseken egyeztetett a sportágaink
aktuális kérdéseiről, a szabályváltoztatásokról.
A SES (Fejlődő Sí Nemzetek) közgyűlését 2017. április 27-30 között Dublinban tartották,
amelyen dr. Kaszó Klára, Kapitány Ildikó és Szepesi István képviselte a Szövetséget.
A Magyar Sí Szövetség versenyzői részt vettek 2017-ban is a SES kupán.
Egyre népesebb létszámban képviseljük a hazai sísportot a FIS több bizottságában is, a jelenleg
tisztséget betöltő személyek:
KASZO
KASZO
KAPITANY
KAPITANY
SIMON
STARK
STARK
SZABO
WAHLSTAB

Klara
Klara
Ildiko
Ildiko
Agnes
Marton
Marton

COMMITTEE for EUROPEAN QUESTIONS
LEGAL and SAFETY COMMITTEE
S.C. for CC YOUTH & CHILDREN'S QUESTIONS
S.C. for LADIES' ALPINE SKIING
S.C. for LADIES' CROSS-COUNTRY SKIING
S.C. for AL YOUTH & CHILDREN'S QUESTIONS
S.C. for ALPINE EUROPEAN CUP

Sigrid

MEDICAL COMMITTEE

SZEPESI
SZEPESI
SZEPESI

Bertold
Istvan
Istvan

S.C. for ALPINE RULES
FIS COURT
S. C. for ADVERTISING MATTERS

Az IBU-nál dr. Kaszó Klára funkciót tölt be a Jogi Bizottságban, amelyik a
szabályzatok kialakításában vesz részt.

V.
Gazdasági ügyek
A 2017-es évben a felnőtt és ifjúsági világbajnokságok és világkupák, valamint a Szövetség
által elindított programok finanszírozása határozta meg a gazdasági életünket.
Az elszámolások rendje a szabályoknak megfelelően zajlik, a pénzügyi fegyelem jelentősen
javult az utóbbi évben. A MOB és az EMMI rengeteget szigorított az ellenőrzési rendszerén,
ami komoly adminisztrációs feladatokkal terheli le folyamatosan az irodát, valamint
folyamatosan szigorodnak az elszámolások bizonylatolásai is.
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.
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,
annak ellenére, hogy 2016-ban még némi kompenzációt kaptak azok a nemzetek, akiket
negatívan érintett a változtatás. A 2017-es évben már elmaradt a kompenzáció, így ismét
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.
Sajátos helyzetben van a szakszövetség a sportlétesítmények használatával. A galyatetői
sícentrum MSíSz-nek való átadása nem történt meg, a 2017-ben sem történt ezügyben
semmilyen előrelépés. Helyes lenne tovább hasznosítani, a tavalyi szezonban csak a galyatetői
centrum karbantartása, a biatlon pálya fenntartása évente kb. 3-4 millió forintjába kerül a
szövetségnek. A galyatetői sícentrum kapcsán jelentős pozitívum, hogy a biatlonközpont
rendelkezik lőtér-engedéllyel és a Mátraházi Edzőközponttal jó lehetőség nyílt a hazai
edzőtáborozásra az északi szakágnak.
A teljesség igénye nélkül, szeretnénk megköszönni azokat a 2017. évi támogatásokat, amelyek
az egyes elnökségi tagok személyéhez, segítségéhez köthetők. Természetesen emellett sem
lehet a szakmai segítséget, hozzáértést, sportban való jártasságot eléggé megköszönni az
elnökség egyes tagjainknak, s néhány lelkes aktív szakemberünknek. Jó lenne, ha a társadalmi
munkában ellátható feladatokban minél többen segítenék a munkát.
Varsányi Gábor és dr. Kaszó Klára illetve kapcsolódó cégjeik továbbra is kiemelkedő anyagi
támogatásban részesítették a szövetséget, illetve folyamatosan segítenek a likviditási
problémák áthidalásában. Gótzy Antal áldozatos önkéntes munkájával alappillére az alpesi
sportágunknak. Kálomista Gábor kapcsolatai révén még a lemondását követően is segítette a
szövetség szponzorációját. Dr. Tóth Szabolcs Téli Olimpián szerzett tapasztalataira a MOB is

folyamatosan igényt tart, így hivatalosan is őt nevezte ki a 2018-es PyeongChangi Olimpia
egyik csapatorvosának, ahogy ő segítette a YOG eseményein is a magyar téli ifjúsági
csapatokat. Szabolcs minden esetben készségesen segít sportolóink egészségügyi problémáinak
megoldásában. Varsányi Gáborra nem csak az anyagi támogatás terén számíthattunk, számos
esetben nyújt a rendezvényeinkhez technikai segítséget is. A legtöbb elnökségi tag megpróbál
a tudásához, lehetőségeihez mérten minden tőle elvárhatót megtenni a szövetség anyagi vagy
egyéb természetű gondjainak enyhítése érdekében.

VI.
Sportszakmai beszámoló
A Magyar Sí Szövetség a nemzetközi eredményesség tekintetében jelentősen előre lépett.
Jelentősebb eredmények sportáganként a 2017. naptári évben, valamint a 2017/18-as
szezonban:
ALPESI SÍ
A 2017-es naptári évet meghatározta a felnőtt világbajnokság, ami St. Moritz-ban került
megrendezésre, majd folytatódott az olimpiai felkészülés, kvalifikációk megszerzése a
2017/18-as szezonhoz tartozó XXIII. Téli Olimpiai Játékok-ra.
Az Ifjúsági Világbajnokságon, melyet a svédországi Are-ban rendeztek meg 2017. 03.06-14.
között, a magyar csapat nem tudott részt venni anyagi gondok miatt. Az önköltséget pedig a
versenyzők és családjaik nem tudták vállalni. Valamint Szőllős Barnabás és Szőllős Benjamin
felkészületlenségükre hivatkozva nem utaztak az ifjúsági világbajnokságra!
Beszámoló a 2016/17-es szezon második feléről, a felnőtt világbajnokságról, a serdülő
versenyekről, valamint a világ kupa csapatról:
Alpesi Sí Világbajnokság St.Moritz-ban (Svájc) 2017.02.09-19 között
A legnagyobb magyar eredmények várományosa Miklós Edit ekkor már sérült volt, így a
világbajnoki érem lehetősége elszállt. A másik legnagyobb esélyes Samsal Dalibor volt, akitől
legjobb számában, műlesiklásban vártuk, hogy a legjobb 20 közé kerüljön. Ez azonban nem
sikerült neki, mivel az első futamban kiesett.
A Világbajnokság másik csalódása a lesiklásban jelenleg legjobb helyen álló Szőllős
Benjamin, visszamondta lesiklásban való indulást, így végül óriás műlesiklásban állt rajthoz
ahol kiesett.
Azonban nagy meglepetést Kékesi Márton okozott, aki minden számban próbára tette magát
annak ellenére, hogy fő száma a műlesiklás. Ezen számában továbbjutott a kvalifikációs
versenyen és ezzel részt vehetett a fő futamon, ahol sikeresen részt vett a második
versenyfutamon is és így 45. helyen végezett.
Többi versenyzőnk sajnos nem jutott tovább a kvalifikációs futamokból így számukra véget
ért a világbajnokság.
Archam Chiara mentális problémákkal küzdött egész szezon során, ebből fakadóan, egyetlen
futamot sem tudott befejezni a világbajnokság során.

Résztvevők:
Nők: Archam Chiara
Berecz Réka
Maróty Mariann
Maróty Mónika
Vági Luca
Eigler Patrícia
Csima Laura

Férfiak: Kékesi Márton
Szőllős Benjamin
Samsal Dalibor
Nagy Bence
Maróty Mátyás
Benyó Marcell
Valeri David
Szepesi Bertold

Eredmények:
DH

SG

Név

GS

SL

Kvali

Fő futam

Kvali

Fő futam

Archam Chiara
Berecz Réka
Csima Laura
Eigler Patrícia
Maróty Mariann
Maróty Mónika
Vági Luca

-

-

DNF
DNQ
DNQ
DNQ

DNF
-

DNF
DNQ
DNF
DNF
-

DNF
-

Benyó Marcell
Kékesi Márton
Maróty Mátyás
Nagy Bence
Samsal Dalibor
Szepesi Bertold
Szőllős Benjamin

53. hely
-

DNF
-

57. hely
41. hely
DNF

DNQ
DNQ
DNF

23. hely
DNF
DNF
-

45. hely
DNF
-

-

-

DNF

-

-

-

Valeri David

Serdülő Versenyek
A válogatott programok ebben az évben is folytatódtak. Több válogatott kerettag saját
klubjában készült tovább. Illetve vannak olyan versenyzők, akik továbbra is külföldön tanulnak
és járnak sí gimnáziumba. A válogatott nemzetközi rendezésű versenyeken, valamint osztrák
tartományi kupasorozatokon indultak.
A kerettagok idei eredményei kiemelt FIS nemzetközi versenyeken (kiemelve a TOP 15-s
eredményeket):

Név

Pokal Loka

Kor. +
Keret

Toppolino

Pinochio

Val d'Isére

SL

GS

SL

GS

SL

GS

SG

Babos Panka
Szőllős Noa
Hozmann Szonja
Tóth Zita
Júnia Brigitta
Körtvélyessy Kata
Majtényi Hanna

U14 - A
U14 - A
U16 - A
U16 - A
U16 - B
U16 - B
U16 - B

7. hely
24. hely
-

DNS
10. hely
-

14. hely
DNF
16. hely
42. hely
DNF
-

32. hely
13. hely
14. hely
34. hely
48. hely
-

22. hely
20. hely
DNF
37. hely
34. hely

24. hely
8. hely
31. hely
48. hely
46. hely

71. hely
-

Trunk Tamás
Úry Bálint
Beszterczey Kristóf
Tausz András
Ferenczy Apor

U14 - A
U14 - A
U14 - B
U16 - A
U16 - B

13. hely
9. hely
6. hely
-

20. hely
9. hely
12. hely
-

16. hely
10. hely
6. hely
DNF

28. hely
7. hely
DNS
47. hely

27. hely
18. hely
12. hely
-

20. hely
7. hely
21. hely
-

-

Palkó Márk

U16 - B

DNF

41. hely

47. hely

54. hely

DNF

51. hely

-

További nemzetközi versenyeken elért eredmények:
Vrátna
SL
GS
15. hely 16. hely

Név
Babos Panka

kor. +
keret
U14 - A

Szőllős Noa
Hozmann Szonja

U14 - A
U16 - A

1. hely

Tóth Zita
Júnia Brigitta
Körtvélyessy Kata

U16 - A
U16 - B
U16 - B

DNF

Majtényi Hanna

U16 - B

Trunk Tamás
Úry Bálint

U14 - A
U14 - A

Beszterczey Kristóf
Tausz András
Ferenczy Apor
Palkó Márk

U14 - B
U16 - A
U16 - B
U16 - B

SL

Andorra
GS
2 x SG

1. hely

1. hely

2. hely; 3.
hely

AC

2. hely

DNF

14. hely
DSQ
2. hely 1. hely
DNF
DNF
DSQ
24. hely

Whistler Cup
SL
GS

2. hely
13. hely

7. hely; 1.
hely

13. hely 5. hely
DNF

Zagreb Sljeme
SL
GS
8. hely 4. hely

33. hely;
DNF

16. hely;
17. hely
33. hely
DNF
38. hely

DNF

25. hely

6. hely
5. hely

8. hely
4. hely

35. hely

13. hely
10. hely
DNF
43. hely

VK csapat
Az alpesi sí Világ Kupákon technikailag nagyon erős, fizikailag is határterhelést követelő
kifejezetten nehéz pályákat tűznek, s a pályákat vízzel injekciózva majd kifagyasztva extrém
nehéz, jeges pályát alakítanak ki. Az élversenyzők és csapatok versenyzését nagyszámú edzői
és technikai segítő személyzet, nagy apparátus támogatja, hatalmas háttérmunkát végezve.
Nekünk ezek az adottságok – financiális okokból – jelenleg még nem állnak maradéktalanul
rendelkezésünkre, de versenyzőink minden esetben igyekeznek a körülményeikhez képest
helytállni.

1. hely
DNF

SG

DNF

Miklós Edit 2017 januárjában sérülés miatt be kellet fejeznie a szezont. A műtét jól sikerült, a
rehabilitációt szülőhazájában Csíkszeredában végezte gyógytornászával.
Samsal Dalibor idei évben is a VK csapat tagja volt. Korábbi sérüléséből teljesen felépülve
kezdett neki a szezonnak. Miklós Edit sérülése után Stefan Abplanalp és Miha Dolinar segítette
felkészülésében. A világbajnoki szereplése nem az elvártak szerint történt. A további
pontszerző versenyeken sem szerepelt jól, nem tudta javítani FIS pontjait.

1. Összegzés
Az idei verseny szezont egy átfogó javulás jellemezte. Amit a fiatal versenyzők szereplése
a téli olimpián bizonyított is. U14-U16-os korosztályban is szép sikereket értek el
fiataljaink.
Az alpesi programok továbbra is működtek, további külföldi és hazai edzők bevonásával.
Több szempontból sikeresnek is mondhatók, azonban további finomhangolásra, a minőség
javulására nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jobb eredmények elérésének érdekében.
Fontos a továbblépni, és már korábban javasolt, szövetségi finanszírozású válogatottak
kialakítása és a munka folytatása.
Fontos, hogy egy szintet lépve a jövőben EK és VK versenyeken is legyenek magyar
résztvevők, valamint ehhez szükséges körülmények között tudjanak edzeni.
A klubedzőkkel való munka, versenyek és edzések során jól működött, ezt a kapcsolatot
tovább kell erősíteni, és haladni a minőségi klub munka irányába.
SÍFUTÁS
Beszámoló a 2016/17-es szezon második feléről
Kónya Ádám remek teljesítményével megfutotta az Olimpiai “A” kvótát jelentő FIS pontot,
így a szezon további részében erre már nem kellett koncentrálnia, folytatódtak a FIS versenyek,
újabb céllal: Világkupa szint megfutása.
A 2016/17-es szezon kiemelt versenye a Lahtiban megrendezett Felnőtt Világbajnokság volt
2017 februárban, melyre teljes csapattal utazhatott a Magyar válogatott (8 ffi, 8 nő). Ádám két
számban, a többiek egy-egy számban indulhattak és szereztek tapasztalatot, illetve értek el
eredményt az alábbiak szerint:
Sprint:

Kónya Ádám
Gombos Károly
Panyik Dávid
Bánszki Bence

61. hely
105.
124.
130.

Szőcs Emőke
Simon Ágnes
Pónya Sára

53.
89.
91.

Zámbó Viktória

95.

Kvalifikációs futam (első 10 jut a döntőbe):
Lágler Kristóf
21.
Gyallai Soma
32.
Büki Ádám
42.
Kovács Domonkos 44.
Papp Ildikó
Bertóti Regina
Tamás Bianka
Vasziljevics Erika

13.
23.
26.
28.

Döntő futam: Kónya Ádám 61.
A Világbajnokság után nemzetközi versenyeken már csak Kónya Ádám indult, főként az
osztrák bajnokságokon, újabb FIS pontokat és tapasztalatot gyűjtve.
A tavaszi és nyári edzésidőszak Merlin irányításával zajlott, havonta egy közös tábor a
Mártában, illetve Ramsau- és Pokjuka helyszíneken.

Biatlon
Beszámoló a 2016/17-es szezon második feléről
A biatlon csapat nagyobb része a felnőtt-, illetve a Junior IBU kupákon vett részt, ahol
alapvetően a tisztes helytállás, illetve az IBU kupa szint megfutása és megtartása volt a cél.
A világkupa szint Szőcs Emőnek van csak meg, így ő felváltva vehetett részt Világ- és IBU
kupákon, igyekezve a legjobb eredmény megszerzését szolgáló futamokon indulni. A
Hochfilzenben megrendezett Világbajnokságon Szőcs Emőke és Gombos Károly vehetett
részt az alábbi eredményeket elérve:
Név
Szőcs Emő
Gombos Károly

Sprint
99.
91.

Hosszú
98.
95.

Az Európa Bajnokságon már több magyar indulóval szerepeltünk, amit Duszniki Zdroj-ban
rendeztek meg, Lengyelországban.
Név
Szőcs Emöke
Veres Mirella
Panyik Dávid
Gyallai Soma
Lágler Kristóf

Sprint
39.
84.
114.
112.
117.

Hosszú
68.
106.
109.
110.

Üldözés
48.

Egyeni váltó
20.
20.

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 1 Sjusjoen NOR
10 km SP M
7,5 km SP W

Dátum: 23.11.2017
113 Panyik Dávid
4+1
117 Büki Adam
0+3
119 Gyallai Soma
2+4
50 Szőcs Emőke
1+2

253
267
280
183

25.11.2017
10 km SP M
7,5 km SP W
Ibu kupa 2 Lenzerheide SUI
10 km SP M

Ibu kupa 3 Obertilliach AUT
20 km IND M
15 km IND W

106 Panyik Dávid
119 Gyallai Soma
121 Büki Ádám
81 Szőcs Emőke

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

180
266
314
183

94 Panyik Dávid
110 Büki Ádám
112 Gyallai Soma

09.12.2017
0+0
3+2
3+4

186
278
296

98 Panyik Dávid
105 Gyallai Soma
110 Büki Ádám
67 Szőcs Emőke

14.12.2017
0+2+2+1
3+3+1+2
2+2+2+2
1+1+0+3

230
289
329
206

16.12.2017
2+1
4+2
0+2

211
258
259

2+4

DNF

10 km SP

M

105 Panyik Dávid
109 Gyallai Soma
110 Büki Ádám

7,5 km SP

W

Szőcs Emőke

Biatlon Világ Kupa versenyek
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.
Ostersund SWE
15 km IND

W

101 Szőcs Emőke

7,5 km SP

W

101 Szőcs Emőke

29.11.2017
3+1+2+0
01.12.2017
3+1

Hochfilen AUT
7,5 km SP

W

79 Szőcs Emőke

08.12.2017
0+1

135
219

112

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.
SÍUGRÁS
Az előző évhez hasonlóan szakosztályunkban két csoportban foglalkoztunk sportolóinkkal.
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.
Vörös Virág teljesítményét - a 2016. augusztusában megszerzett világkupa kvalifikációját - a
2016. szeptemberi sérülése következtében még nem tudta VK és GP versenysorozatban
debütálással megkoronázni.
A 2016. novemberi műtétjét követő 5 hónapban rehabilitáció töltötte ki az idejét. A 2017.
márciusi orvosi kontrollon Dr. Tállay András ortopéd sebész és Takács Judit gyógytornász
elégedettek voltak Virág gyógyulásával. Így 2017. április elején megkezdhette az alapozást a
nyári szezonra. A több hónapos edzőtermi munkát követően a 2017. július 10-15. között
megrendezett FIS edzőtáborban csatolt ismét lécet Virág. Mintegy 1 hónapos síugró edzéssel a
lábában a Magyar Sí Szövetség által megrendezett Carpath Kupán, a szlovéniai Planicán az első
versenynapon 3. a második napon 4. helyezést ért el. 2017. szeptemberben a nyári GP sorozat
utolsó állomásán az oroszországi Chaikovskyban szerepelt először a legjobbak között. Ezt
követően a norvégiai Trondheimben vett részt Continental Kupán, ahol ismét értékes pontokat
szerzett és ezzel újabb 2 évre meghosszabbította kvalifikációját a világkupában.
Az őszi felkészülés során novemberben Vasja Bajc szlovén edző kapcsolódott be Virág és
Flórián edzés munkájának és versenyzésének irányításába. A téli szezon első női világkupáján
Lillehammerben (NOR) debütált Virág.
Sajnos december elején egy tornatermi edzés során, Virág bokasérülést szenvedett, melynek
következtében 6 hetes pihenő, illetve ugrásmentes időszak következett. Itt véglegessé vált, hogy
a téli olimpiai kijutás esélye 1%-ra csökkent. A baleset fizikai és lelki károkat is okozott és
sajnos a szezon hátralévő versenyeire is hatással bírt.

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 tudtuk,
hogy még nagyon fiatalnak számít.
A FIS CUP sorozatban első versenye 2017. december 15-16. Trondheim (NOR), valamint
Virággal együtt tagjai a 2018. évi Junior világbajnokságra készülő magyar csapatnak.
A szezon fontosabb versenyei:
FIS Carpath Cup – 2017. augusztus 12. – Planica SLO
Junior női
HS-82
Vörös virág
3. / 10.
Junior
HS-82
Molnar Flórián 13. / 28.
Kelemen Dávid 28. / 28.
FIS Carpath Cup – 2017. augusztus 13. – Planica SLO
Junior női
HS-82
Vörös virág
4. / 11.
Junior
HS-82
Molnar Flórián 12. / 25.
Kelemen Dávid 24. / 25.
FIS női GP – 2017. szeptember 08. – Chaikovsky (RUS)
Felnőtt női
HS-102
Vörös Virág
51./ 51.
FIS női GP – 2017. szeptember 10. – Chaikovsky (RUS)
Felnőtt női
HS-102
Vörös Virág
51./ 51.
FIS női COC – 2017. szeptember 15. – Trondheim (NOR)
Felnőtt női
HS-105
Vörös Virág
24./ 30.
FIS női COC – 2017. szeptember 16. – Trondheim (NOR)
Felnőtt női
HS-105
Vörös Virág
25./ 28.
Magyar OB – 2017. Október 29. – Planica (SLO)
Felnőtt női
HS-82
Vörös Virág
1./ 1.
Felnőtt férfi HS-82
Molnár Flórián
1./ 3.
Magyar OB – 2017. Október 30. – Planica (SLO)
Felnőtt női
HS-102
Vörös Virág
Felnőtt férfi HS-102
Molnár Flórián

1./ 1.
1./ 2.

FIS női VK – 2017. november 30. – Lillehammer (NOR)
Felnőtt női
HS-98
Vörös Virág
57./ 59.
FIS női VK – 2017. december 02. – Lillehammer (NOR)
Felnőtt női
HS-98
Vörös Virág
58./ 61.
FIS Cup – 2017. december 15. – Notodden (NOR)
Felnőtt férfi
HS-100
Molnár Flórián 53. / 60.
FIS Cup – 2017. december 16. – Notodden (NOR)
Felnőtt férfi
HS-100
Molnár Flórián 53. / 58.

A gyermek és serdülő korosztály, 2017. március 04-én befejeződött téli verseny időszaka után
március közepén négy hetes – ízületi stabilizációt, koordinációt fejlesztő – programot végeztek
el síugróink. Április közepétől kezdődtek meg technikai edzéseik síeléssel és erőfejlesztéssel,
melyeket a tornatermi időszakot követően a Kenyérhegyi sáncokon tartottunk.

Május végén kezdődött nyári versenyidőszak első hónapjában négy megmérettetésen álltak
rajthoz sportolóink Breitenbergben (GER), Kőszegen, Banska Bystricán (SVK) és Kranjban
(SLO). Jó teljesítményükkel több dobogós helyezést is sikerült elérniük.
A nyári felkészülésünket segítette a FIS két ingyenes edzőtábora. A junior versenyzőink mellett
az elsőben 2 gyerek versenyzőnk a planicai (SLO) és villachi (AUT) sáncokon edzhetett. A
másodikban Rasnovban (ROU) 4 gyerekversenyzőnk vehetett részt.
Mobil sáncunkkal négyszer tudtuk népszerűsíteni sportágunkat. Első alkalommal a Balog
iskolában az intézmény sport délelőttjén. A nyár folyamán Gyöngyösfaluban a SCHOTT
ampulla gyár családi napján. Ősszel a Kőszegi Sportegyesület szervezésében a városi
sportágválasztón és Budaörsön a Magyar Sí Szövetség szervezésében.
Minden alkalommal népes gyerek sereg látogatta a helyszínünket.
Hagyományos nemzetközi síugró versenyünket a X. Chernel Kupát az Önkormányzat
rendkívüli támogatásának köszönhetően tudtuk megszervezni. 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. Versenyünkön 4 ország 46
indulója szerepelt.
2017. nyári – műanyagos versenyzési időszakot követően november és december hónapokban,
amíg az időjárási viszonyok engedték (fagymentes időszak – november vége) tovább ugrottunk
a kőszegi sáncokon. Emellett a tornatermi edzéseken megkezdtük az erőnléti felkészülést a téli
szezon versenyeire. Gyermek és serdülő versenyzőink a Steiermark-i Tartományi bajnokság
(Landescup) 5 versenyből álló téli sorozatában indultak. December 30-án indult a sorozat és
március 17-én zárult.
Sikeres versenyzést tudhatunk magunk mögött. Az egyéni teljesítmények javultak a
sportolóinknál és több dobogós helyezést szereztek versenyzőink az egyes versenyeken, illetve
az öt megmérettetésből álló összetett versenyben is.
Januárban 2 serdülő versenyzőnk vehetett részt a FIS téli egy hetes edzőtáborában. Több év
után végre kegyes volt az idő és 2 hétig tudtunk havon edzeni hazai sáncon.
Szakosztályunk a megvalósított programjait – edzőtáborok, versenyek, versenyszervezés – a
Magyar Sí Szövetség, Kőszeg város és vállalkozók támogatásával valamint versenyzőink
szüleinek hozzájárulásával (tagdíj + eseti hozzájárulás) tudta lebonyolítani.
Szakosztályunk tagjainak nevében köszönöm mindnyájuk támogatását.

A 2017/2018-as szezon eredményei:
10. Sporthotel Sonnenhof Cup
Rastbüchl/Breitenberg GER 2017.05. 27-28.
Sportoló

Kategória

Helyezés/Induló
1. nap

2. nap

Összetett

Weigl Hugó

Serdülő 8 K-15

7/9

6/9

6/9

Kelemen Zalán

Serdülő 9 K-15

3/10

3/10

3/10

Pónácz-Tóth Dárius

Serdülő 10 K-15

10/10

9/10

6/9

Kohl Hédi

Lány 11 K-15

3/4

2/4

3/4

Tuczai Izabella

Lány 11 K-15

2/4

3/4

2/4

Kelemen Dávid

Serdülő 13 K-35

5/7

5/7

4/10

X. Chernel Kupa Nemzetközi Síugróverseny - Kőszeg, 2017. június 3.
Kategória

Sánc

Helyezés

Gyerek I. (3 induló)

K 10 m

2.

Weigl Hugó

7,5 m, 7,5 m

3.

Kelemen Zalán

17,5 m, 17,5 m

10.
11.

Weigl Hugó
Pónácz-Tóth Dárius

14 m, 14,5 m
13 m, 13 m

2.

Tuczai Izabella

16 m, 15 m

3.

Kohl Hédi

15 m, 14 m

8.

Kelemen Zalán

22,5 m, 22,5 m

2.

Tuczai Izabella

20 m, 21,5 m

3.

Kohl Hédi

19,5 m, 20m

2.

Kelemen Dávid

30,5 m, 29,5 m

2.

Tuczai Péter

29m, 28,5 m

3.

Kelemen Tamás

25 m, 26 m

Gyerek II. (11)

K 20 m

Lány II. (3)

K 20 m

Serdülő I. (9)

K 30 m

Serdülő Lány (4)

K 30 m

Serdülő II. (3)

K 30 m

Vegyes férfi (3)

K 30 m

Versenyző neve

Távolság (m)

O pohár mesta Banska Bystrica SVK, 2017.06.10
Kategória

Sánc

Gyerek I.
(13 induló)

K 19

Serdülő I. (14)

K 38

Serdülő lány (4)

K 38

Junior (12)

K 63

Helyezés

Versenyző neve

Távolság (m)

1.

Kelemen Zalán

14,5 m, 17 m

6.

Weigl Hugó

12 m,13 m

14.

Pónácz-Tóth Dárius

14 m, 14 m

3.

Tuczai Izabella

16 m, 16 m

4.

Kohl Hédi

18,5 m, 14 m

2.

Molnár Flórián

54 m, 64 m

Youth Cup – 2017. július 29. – Hinterzarten GER
Youth 2
HS-77
Kelemen Dávid
42. / 44.
Pokal Flosar – 2017. augusztus 05. – Ljubno SLO
Gyerek 9 éves HS-14
Weigl Hugó
Gyerek 10 évesHS-26
Kelemen Zakán
Lány 13 éves HS-45
Tuczai Izabella
Kohl Hédi

5. / 11.
6. / 9.
4. / 5.
5. / 5.

Rottenmann
2017.10.01.

Eisenerz
2017.10.07.

S

S

S

S

É.ö.

É.ö.

É.ö.

Összetett eredmény

Murau
2017.09.02.

Versenyszám

Mürzzuschlag
2017.07.02.

Steier Nyári
Bajnokság
2017/2018.

Verseny helyszíne
időpontja

RAIFFEISEN SOMMER TOURNEE 2017/2018 - STEIERMARK

É.ö.

S

É.ö.

Sportoló

Kategória

Helyezés

Weigl Hugó
Kelemen Zalán
Pónácz Tóth
Dárius
Tuczai Izabella
Kohl Hédi
Kelemen Dávid

Gyerek I.
Gyerek II.

2
3

-

2
3

3
5

4
3

8
3

5
4

7
3

3
3

7
5

Gyerek II.

8

-

-

-

-

-

10

-

10

-

Lány II.
Lány II.
Serdülő II.

2
2
12

2
1
-

2
3
7

1
2
-

1
3
10

1
3
-

2
3
11

1
3
-

2
3
8

1
3
-

S: síugrás

É.ö.: északi összetett

Sportoló
Weigl Hugó
Kelemen Zalán
Pónácz Tóth
Dárius
Tuczai Izabella
Kohl Hédi
Kelemen Dávid

Kategória
Gyerek I.
Gyerek II.

6
3

9
4

Gyerek II.

9

6

7

8

-

Lány II.
Lány II.
Serdülő II.

1
11

2
4
7

2
5
6

3
-

2
13

Szakmai Stáb:
Szilágyi János szakosztályvezető
Molnár László edző
Vasja Bajc edző

Helyezés
3
5
2
4

7
2

Összetett eredmény

Eisenerzer Ramsau
2018.03.17.

Rottenmann
2018.02.24.

Mürzzuschlag
2018.02.04.

Murau
2018.01.20.

Ramsau am
Dachstein
2017.12.31.

Steier Téli
síugró
Bajnokság
2017/2018

Verseny helyszíne
időpontja

RAIFFEISEN LANDESCUP 2017/2018 - STEIERMARK

4/12
2/16
7/16
2/7
4/7
10/15

FREESTYLE SÍ
2 Freestyle versenyző indult nemzetközi versenyeken, egy női és egy férfi.
Elizabeth Swaney
2015 óta versenyez magyar színekben, édesanyja révén van magyar állampolgársága.
Versenyszáma a félcső, világkupákon folyamatosan sikerült 30 közé jutnia, valamint a
Felnőtt Világbajnokságon 21. lett.
Papp Koppány
Legfőbb célja az olimpiai kvalifikáció volt, ami sajnos nem sikerült. Több FIS és Europa Kupa
versenyen részt vett, de nem tudott 80.00 FIS ponton felül teljesítenie.

VII.
Tagok, egyesületek, szakosztályok:
A versenyzők létszáma 2017-ben ismét nőtt. 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.

VIII.
Eredményességi célkitűzések 2018-ra
Reményeink szerint a 2017/2018 szezon eredményei elérik, sőt felülmúlják az előző szezon
eredményeit. A szezonban több világ eseményen is részt szeretnénk venni.
Jelentősen át kívánjuk szervezni az utánpótlás nevelést, akadémiai rendszer kiépítésével,
amellyel az elsődleges célunk a versenyzői-, és az utánpótlás létszám növelése, a rátermett
versenyzők kiemelt foglalkoztatása, felzárkóztatásuk a felnőtt legjobbakhoz.

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 kapcsolat erősítését. 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.
A 2017/2018-as szezonban a Magyar Televízió megvette az olimpiai közvetítés jogát, és az
olimpia ideje alatt Miklós Edit, akinek a sérülése miatt kimaradt az olimpiai, szakkommentátor
volt és így részese lehetett az olimpiának. Az évben Miklós Editnek és dr. Kaszó Klárának
köszönhetően a média nagyon sokat foglalkozott a síeléssel. A téli szezon alatt több TV-s
interjú készült Edittel és dr. Kaszó Klárával, Edit a világkupa pontszerzéseiről. Az
redményeinek köszönhetően a sajtó folyamatosan foglalkozott a síversenyekkel, többször
láthattuk élőben Editet a világkupákon, így a balesetekor is élő közvetítés volt 2017-ben
Zauhenseeből.

X.
Összefoglalás
Összességében sikeresnek mondhatjuk mind a szövetség, mind versenyzőink munkáját. Újabb
nehéz és mozgalmas időszakon jutott túl szakszövetségünk és a magyar síversenysport,
valamint a biatlon sportág. Az ígéretes tendenciák, a több pénz, a külföldi szakemberek, a lelkes
segítők bizakodásra adnak okot. A szövetségi programokban folyó munka az
utánpótlásfejlesztésben jelentős lépés, a 2017/2018-as szezon eredményei kiemelkedőek voltak
az utánpótlásnál.
Sajnos sok személyes konfliktus kíséri működésünket, ezek egy része rendre újratermelődik, és
megjelentek a szerencsevadászok is, akik nagyon sok szakmai, erkölcsi és anyagi kárt okoztak
a szövetségnek és sajnos a sportolóknak is. 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 2017-es felnőtt és ifjúsági
világbajnokságokon 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 2017. évi programjának végrehajtását
Budapest, 2019. május 10.
____________________________
Miklós Edit
elnök
Magyar Sí Szövetség

