
                                         
 
 

1908 SZAC Budapest 

Székhely: Budapest 1183 Thököly út 5. Telefon: +36 20/325-5521,  

E-mail: info@1908szac.hu   Weboldal: www.1908szac.hu 
 

Adószám: 18257513-1-43, Bankszámlaszám: 10918001-00000045-51080003 

 

Beszámoló 2020 

Korfball Szakosztály 
 

 

 

Események 

 

• IKF Europa Cup Final Round 2020: 2020.01.09-11, Budakalász Sportcsarnok 

• NB1 felsőház 

• NB1 alsóház 

• Utánpótlás Bajnokság: U13, U15, U17 

 

Eredmények és értékelésük 

 

A 2020-s év kiemelten fontos eseménnyel kezdődött a korfball szakosztály számára. Hazai 

megrendezésű Bajnokok Európa Kupája-n (BEK) vehettünk részt. Az itthoni környezet előnyt 

jelentett szurkolói és anyagi oldalról is. Bár a tornát nem a 18. kerületben, hanem 

Budakalászon szervezte a Magyar Korfball Szövetség (MKLSZ) mégis remek környezetben 

sok szurkolóval játszottuk a mérkőzéseinket. Ez főleg a környéken található iskoláknak volt 

köszönhető, akik komplett osztályokkal látogattak ki. A Magyar Korfball Szövetség 

(MKLSZ) új Elnöke, Bóné Zoltán, aki a Nemzeti Versenysport Szövetség főtitkári 

pozíciójából érkezve is itt mutatkozott be és tett szert fontos korfballos diplomáciai 

kapcsolatokra. Bóné Zoltán, Tegzes Dánielt váltotta, akit ezen a színvonalas és jól sikerült 

torna végén búcsúztattunk. 

Visszatérve a SZAC csapatát érintő témához mindig nagy kihívás és motivációs tényező 

külföldi csapatok ellen játszani a magyar bajnoksághoz képest. Fő célunk, hogy az előző évi 

kiváló 6. helyünk megismételjük, de mivel korábban is közel jártunk az 5. helyhez, így 

reméltük most meglehet. Erős csoportba kerültünk, de mind a 3 mérkőzésünk kifejezetten 

szoros volt. Bár a nagy csaták végén nem jöttünk ki győztesen, ám a célunk még elérhető volt. 

A keresztbe játszás során nagy meccsen legyőzve a katalán bajnokot, bekerültünk a top 6-ba, 

ami a klub történetében 2. alkalommal sikerült. Az 5. helyért az előző évi 3. helyezett angol 

bajnok ellen játszottunk, akiket már a csoport meccsen is nagyon megszorítottunk. Erre a 

mérkőzésre egy másik taktikával készültük, felhasználva a csoportmérkőzésen szerzett 

tapasztalatot. Ennek köszönhetően végig mi uraltuk a mérkőzést, a végjátékban a pattanásig 

feszült mérkőzésen egy piros lapot kaptunk és ennek köszönhetően hosszabbításra tudta 

menteni az angol bajnok a meccset. A hosszabbítás pedig 3 korfot is hozott, ami ritka és 

drámai végjátéknak számít, de ez a végjáték az angol csapatnak kedvezett. Így ugyanúgy 

aranygóllal maradtunk le az 5. helyről, ahogy egy évvel korábban. A mérkőzés videó itt 

tekinthető meg. Így a 6. helyen zártunk, ami Európa top 8 csapata között kiváló eredménynek 

http://www.1908szac.hu/
https://www.worldkorfball.sport/matches/1908-szac-kse-trojans-kc-2614
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számít és szakosztályunk legjobb eredményének beállítása. Az esemény információi 

elérhetőek a korfball.sport oldalon. 

 

Ezt követően volt lehetőség még visszatérni a magyar bajnokságokhoz pár forduló erejéig, 

amíg a vírus helyzet korlátozásai teljesen el nem lehetetlenítették a mérkőzéseket. Az edzések 

is leálltak, és csak júniusban tudtak újra elindulni. Kihasználva a lehetőséget nyáron is 

edzettek a csapataink a halasztott bajnokság befejezésére készülve. Végül október 4-én került 

megrendezésre a Döntők Napja. Bár a vírus helyzet okán voltak visszalépő csapatok, de a 

mieink még a szezon elején is kiemelkedően szerepeltek. Az NB1 alsó és felső házában is 

házon belüli döntő játszódott, így csak személyes versengés volt az arany és ezüst éremért, de 

mindkét bajnokságban 2-2 SZAC csapat végzett az élen. 

 

Az utánpótlásban kevésbé volt egyhangú a helyezésekért folyó küzdelem. A rendkívüli 

helyzetnek köszönhetően a bajnokság is rendhagyó megoldást hozott.  

 

2019-20-as korosztályos magyar bajnokságokban: 

• U13-2.hely: 1908 SZAC Budapest Pici KIWI 

• U13-3.hely büntető bajnokság: 1908 Budapest Pici KIWI 

• U15-4.hely: 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI 

• U15-5.hely büntető bajnokság: 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI 

• U17-1.hely: 1908 SZAC Budapest KIWI 

• U17-1.hely büntető bajnokság: 1908 SZAC Budapest KIWI 

 

 

2020-as korosztályos magyar bajnokságokban: 

• U13-2. hely: 1908 SZAC Budapest Pici KIWI 

• U15-4. hely: 1908 SZAC Budapest Kicsi KIWI 

• U17-1. hely: 1908 SZAC Budapest KIWI 

 

A bajnokságok lezárásával az MKLSZ első ízben kiírta a magyar kupa sorozatát. 

Rugalmasabb lebonyolítási rendszere jobban illeszkedett a megváltozott helyzethez. Itt is 

rendre szerepeltek SZAC csapatok a tabella elején végezve. Az eredmények megtekinthetők a  

korfball.hu-n. 

 

Felnőtt kategóriában is magyar kupa lett kiírva, de ez már nem első alkalommal. Itt is komoly 

létszámban és roppant eredményesen szerepeltünk a selejtező kupákon. A kupadöntők 2021-

ben lesznek megszervezve. 

 

 

 

http://www.1908szac.hu/
https://korfball.sport/event/ikf-europa-cup-final-round-2020/
http://korfball.hu/
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Összegzés 

 

A helyzethez képest az 1908 SZAC Budapest Korfball Szakosztálya kihozta a legtöbbet a 

2020-as szezonból. Bár továbbra is mostoha a helyzetünk, csarnok felújítások okán évek óta 

nem találunk ideális és stabil bázist az edzéseinkre, mégis amikor lehetett és tudtunk, akkor 

edzettünk, készültünk, fenntartottuk a sportolást és támogattuk a bajnokságok folytatását 

minden alkalommal. A mostani helyzet, sokszor kilátástalan és nehéz fenntartani a motivációt, 

ezért több felnőtt játékosunk 1-1 hosszabb rövidebb pihenő időszak beiktatásával készül a 

nyitásra és az újabb nemzetközi megmérettetésekre. A Kispesti Waldorf Iskolával (KIWI) 

továbbra is szoros kapcsolatban állva az utánpótlás biztosított, a fejlődő fiatalság 

folyamatosan épül be a felnőtt csapatainkba, a rutinosabb játékosok pedig nyitottak a vegyes 

csapatok kialakítására, így továbbra is jó eséllyel pályázunk a hazai címvédésekre és 

komolyabb nemzetközi eredményekre. A 2020-as évben utánpótlás bázisunk jelentősen 

megnőtt, így néhány éven belül egy újabb komoly generáció csatlakozhat felnőtteinkhez. 

 

Tervek a jövőre 

 

Céljaink a jövőre nézve, hogy újra fix bázist találjunk a kerületben; továbbra is minden 

korosztályban és bajnokságban indítsunk csapatot és hasonlóan szép eredményeket érjünk el, 

mint 2020-ban. Játékosaink képezik a válogatottak jelentős részét, e szép mutatón szintén 

tovább dolgozunk, hogy így maradjon. 

Ezen felül szeretnénk újra szorosabb kapcsolatot ápolni a klubbal, és terveink között van egy 

kosárlabda csapat kiállítása valamilyen formában, hogy korfballban szerzett tudásunkat ezen a 

téren is megmérettessük, kamatoztassuk. 

 

 

_____________________ 

Hack Barnabás 

 

1908 SZAC Budapest 

Korfball szakosztály edző 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2020.03.15. 

 

_____________________ 

Dőrfi György 

 

1908 SZAC Budapest 

Korfball szakosztályvezető 

 

http://www.1908szac.hu/

