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A Korfball szakosztály 2017. évi beszámolója
Szakosztályunk számára a 2016-17-es szezon illetve a 2017-es naptári év fordulatosnak
bizonyult, ám összességében véve pozitívan sikerült. Különböző színtereken igyekeztünk az
Egyesület hírnevét öregbíteni, és majdnem az összes akadályt sikerrel vettük, amit magunk előtt
találtunk a tavalyi év útján.
A tavalyi évben is a legtöbb csapattal rendelkező, vagyis a legnagyobb klubként tarthatott számon
bennünket a hazai korfballos társadalom. Ez nem is csoda, hiszen minden hazai bajnokságban
legalább két csapatot volt lehetőségünk indítani. Utánpótlás csapataink valamelyikében mintegy
70, felnőtt csapatainkban pedig 40-nél is több játékos húzhatott magára kék-fehér-fekete
szerelést, közösségünk tovább folytatta bővülését.
A Gyermek bajnokságban, amely a 15 év alattiak versenyeztetését teszi lehetővé, a legjobb SZAC
emblémával fémjelzett csapat Bronzérmet szerzett. Mindezt rendkívül szoros csatákban, igen
fiatal segédedzők segítségével sikerült elérni. Az U17-es serdülő bajnokságban csapataink
bronzérmet, illetve IV. és V. helyezést értek el. Ez bizonyult az erőviszonyok tekintetében a
legkiegyenlítettebb bajnokságnak. A Mono-korfball (egy állványos) rendszerben zajló utánpótlás
küzdelmek a legnagyobbak, vagyis a 19 év alatti juniorok számára hozták a legjobb
eredményeket, hiszen a bajnoki cím mellett a bronzérmet és a IV. helyezést kaparintották meg.
Az egyéni díjakat tekintve is arattunk, hiszen a Gyermekek között Kiss Míra „Év játékosnője” és
gólkirálynője címet, a Serdülőknél Kiss Máté Gábor „Év játékosa”, Tóth Jázmin, Kálmán
Borbála és Kiss Máté gólkirályi/királynői elismerést, Bellusz Tamara Junior „Év játékosnője”,
illetve Bellusz Kristóf gólkirályi és „Év játékosa” kitüntetést szerzett.
A felnőtt bajnokságokba egyedüliként 4 csapatunk nevezett, köztük egy igen fiatal gárda is,
akiknek a születési dátuma kivétel nélkül 2-sel kezdődik. Ők az NB1/B bajnokságban impozáns
V. helyezést értek el, maguk mögött utasítva jóval tapasztaltabb csapatokat. Berényi Tamás és
Majer Zsolt edzők tehát büszkék lehettek a már-már szemtelenül fiatal játékosaikra. Ennek a
bajnokságnak az aranyérmese a „Neutron” becenévre hallgató, ún. harmadik csapatunk lett
Babicz Gergely vezérletével.
NB1-es csapataink is kihozták a maximumot a hazai bajnokságból. A végig háromesélyes
küzdelemsorozat végén bronzérmet, illetve magyar bajnoki címet szereztek csapataink. A
szakmai stáb vezetője, Hack Barnabás így pályafutása és a szakosztály fennállása során
másodszor harcolta ki a Bajnok Csapatok Európa Kupájában, vagyis a legrangosabb
klubcsapatokhoz köthető európai versenyben való indulás jogát.
Egyéni díjazottjaink Bellusz Tamara, a másodosztály „Év játékosnője” és gólkirálynője, Bellusz
Kristóf, az NB1/B gólkirálya, Bellusz Viktor az első osztály „Év játékosa” és Majer Zsolt, az
NB1 gólkirálya. Valóban, a nyolc címből ötöt játékosaink gyűjtöttek be.
Az év krónikájához hozzátartozik, hogy sajnos év elején nem sikerült elindulnunk a második
számú európai kupasorozatban, ugyanis anyagi körülményeink ezt nem tették lehetővé. Tovább

rontotta helyzetünket a tény, hogy a lőrinci sportcsarnokban már nincs lehetőségünk edzeni.
Erőfeszítéseink ellenére a kerületben nem találtunk megfelelő tornatermet, ahol edzéseket
tarthatunk, jóllehet, szakosztályon kívüli segítséget nem kaptunk.
A magyar bajnok tehát nyáron a Lőrinc United műfüves pályáján kezdte meg a felkészülését a
hazai és az európai megmérettetésre, tornatermi sporthoz és aktuális bajnokhoz képest méltatlan
körülmények között. A szakosztályvezetés javítóintézkedéseinek következtében sikerült a
Városgazda felé fennálló tartozást jelentős egyesületi segítség nélkül rendezni, és olyan stabil
pénzügyi helyzetet előidézni, amely azt bizonyítja, hogy a szakosztály teljes mértékben
önfenntartó.
Szeptember végén első csapatunk történetében először megnyerte a felkészülésünkhöz minden
évben hozzá tartozó visegrádi országok klubcsapatainak részvételével rendezett szlovákiai tornát,
amelyet első ízben mondhat el magáról magyar csapat. Nagy fegyvertény, hogy ehhez a jóval
erősebb cseh bajnokság 3 csapatát is le kellett győznie.
Néhány héttel később ugyanitt rendezték a BEK-selejtezőt, amelyen 8 nemzet bajnoka mérkőzött
meg egymással a 2 főtáblás helyért. Kiválóságaink a német bajnokot legyőzve elhódították a
tornagyőzelmet, így az Egyesület történetének legnagyobb sikerét érték el! Ezzel bekerültünk a
kontinens legjobb 8 bajnokcsapata közé, amely elmondhatatlanul nagy fegyvertény. Sikerünk
minden bizonnyal üde színfoltja az Egyesület eredményeinek, még akkor is, ha az nem a
futballpályán született.
Jelenleg minden korosztályban a bajnoki címért versenyeznek csapataink, a felnőtt
bajnokságokban II. és III. illetve az I. és III. helyen várják az április végi rájátszás küzdelmeit.
Első csapatunk mindenképpen címvédésre, és mindenekelőtt újra európai kupaszereplésre készül.
A korosztályos és Felnőtt válogatott keretében nagy számban SZAC-os játékosok találhatók,
többen közülük a hazai rendezésű U21-es világbajnokságon húzhatják magukra a címeres mezt,
míg a válogatott Szövetségi Kapitányát Hack Barnabásnak, Csapatmenedzserét pedig Ruzsa
Gergelynek hívják.
Az eredményeken túl a legfontosabb célkitűzésünk idén, hogy sikerüljön olyan (lehetőleg
kézilabda-pálya méretű) csarnokot találni, amely a sikereinkhez méltó felkészülési lehetőséget
jelent. Különösen nagy öröm lenne a számunkra, ha ez a kerületben meg tudna valósulni, így
előre is nagyon köszönjük az Elnökség, illetve bármelyik egyesületi sporttársunk ötleteit,
javaslatait!
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