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Beszámoló 2021
Korfball Szakosztály

Események
• NB1 felsőház
• NB1 alsóház
• Utánpótlás Bajnokság: U13, U15, U17
Eredmények és értékelésük
A pandémia miatt csak 2021 őszén tért vissza a korfball a valóságba, az év első
háromnegyedében sajnos minden erőfeszítés ellenére meghiúsultak a szervezések eredményei
mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. Így ebben az évben elmaradt az igazi kihívást és
motivációt jelentő nemzetközi eseményünk, a Bajnokok Európa Kupája.
A felnőtt bajnokságból egy körös, rövidített lebonyolítású változat került kiírásra a Magyar
Korfball Szövetség Versenybizottsága által. Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is két
csapatunk indult a felsőházban, egy csapatunk pedig az alsóházban. A tavaszi edzés kiesések
és esemény hiány eredmények tekintetében nem vetette vissza a csapataink teljesítményét. Az
alapszakasz végén mindhárom gárdánk a tabella élén állt, majd bejutottak a döntőbe. Ez
egyben azt is jelentette, hogy a felsőházban klubon belüli rangadóra került sor az
aranyéremért. A klubtársi viszony és barátságok ellenére kiélezett, de sportszerű küzdelem
zajlott a pályán, ami a végjátékra példátlan fordulatokat hozott: az utolsó percben háromszor
változott az eredmény mire beállt az 1 gólos győzelem az 1908 SZAC Budapest Proton
csapata javára. Az alsóházban is kiélezett küzdelem folyt az aranyéremért a legnagyobb
magyar korfball klub csapata, a VSD ellen, de a sípszó címvédést és SZAC győzelmet hozott
ebben az osztályban is.
Az utánpótlásban kevésbé volt egyhangú a helyezésekért folyó küzdelem, de minden
korcsoportban indított csapataink szépen helyt álltak a mérkőzéseken. A rendkívüli helyzetnek
köszönhetően a korosztályos bajnokságok is rövidített rendszerben kerültek megrendezésre
ősszel és a következő eredményeket hozták.
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2021-es korosztályos magyar bajnokságok:
•
•
•
•
•
•

U13-4.hely: 1908 SZAC Budapest Pici KIWI
U13-5.hely büntető bajnokság: 1908 Budapest Pici KIWI
U15-1.hely: 1908 SZAC Budapest Mini KIWI
U15-1.hely büntető bajnokság: 1908 SZAC Budapest Mini KIWI
U17-3.hely: 1908 SZAC Budapest Junior
U17-4.hely büntető bajnokság: 1908 SZAC Budapest Junior

Összegzés
A helyzethez képest az 1908 SZAC Budapest Korfball Szakosztálya kihozta a legtöbbet a
2021-es szezonból. A pandémia ellenére amikor lehetett és tudtunk, akkor edzettünk,
készültünk, fenntartottuk a sportolást és támogattuk a bajnokságok folytatását minden
alkalommal. 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.
Tervek a jövőre
Céljaink a jövőre nézve, hogy továbbra is minden korosztályban és bajnokságban indítsunk
csapatot, majd hasonlóan szép eredményeket érjünk el, mint 2021-ben. Játékosaink képezik a
válogatottak jelentős részét, azon dolgozunk, hogy ez továbbra is így legyen.

_____________________
Hack Barnabás

_____________________
Dőrfi György

1908 SZAC Budapest
Korfball szakosztály edző

1908 SZAC Budapest
Korfball szakosztályvezető

Kelt: Budapest, 2021.06.07.

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

