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A VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATAI:
Utánpótlás csapataink a 2012/13-s bajnoki szezonban (játékengedélyek száma):
U23-as csapat – edző Utasi Gábor (17 fő) – NB I/B-s U20-as bajnokság
U18-as csapat – edző Czuprák László (15 fő) – Országos és regionális junior bajnokság
U16-as csapat – edző Utasi Gábor (20 fő) – Országos és regionális kadett bajnokság
U14-es csapat – edző Szabó Attila (22 fő) – Országos és regionális serdülő bajnokság,
Aradi Amatőr Liga (u15)
U13-as csapat – edző Szilágyi László (12 fő) – Regionális serdülő bajnokság
U12-es csapat – edző Szabó Attila (17 fő) – Országos gyermek bajnokság
(Vásárhelyi Ráják)
U12-es csapat – edző Mócsai Milán (20 fő) – Országos gyermek bajnokság
(Vásárhelyi Rókák)
U12-es csapat – edző Kotormán Zsuzsa (16 fő) – Országos gyermek bajnokság
(Vásárhelyi Hódok)
U12-es csapat – edző Mócsai Milán (20 fő) – Országos gyermek bajnokság
(Vásárhelyi Tornádók = városi u11 válogatott)
U11-es csapat – edző Patkós József (17 fő) – Országos kenguru bajnokság
(Vásárhelyi Csikók)
U11-es csapat – edző Vejinovics Szasa (22 fő) – Országos kenguru bajnokság
(Vásárhelyi Bikák)
U11-es csapat – edző Dani Zoltán (23 fő) – Országos kenguru bajnokság
(Vásárhelyi Skorpiók)
U11-es csapat – edző Szabó Attila (15 fő) – Országos kenguru bajnokság
(Vásárhelyi Rakéták = városi u10-s válogatott)
U11-es csapat – edző Schéda Martin (18 fő) – Megyei kenguru bajnokság
(u10 - Vásárhelyi Pumák)
U11-es csapat – edző Vejonovics Szasa (14 fő) – Megyei kenguru bajnokság
(u10 - Vásárhelyi Tigrisek)
U11-es csapat – edző Patkós József (19 fő) – Megyei kenguru bajnokság
(u10 - Vásárhelyi Kiscsikók)
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TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A Vásárhelyi KS csak utánpótlás-nevelési feladatok ellátására pályázott. A
2012. szeptember 28.-i MKOSZ határozatban (0091/2012) jóváhagyott támogatási összeget (30.072.191.-) sajnos nem tudtuk teljes egészében lehívni. (egy cég
2013. májusra ígért 7 millió forintot, amire végül mégsem tudtunk szerződni)
A megszerzett 23.300.000.- forintot, plusz az önrészt (2.511.223.-) teljes egészében utánpótlás nevelési feladatokra (+közreműködői kts.) költöttük.
Az MKOSZ által jóváhagyott támogatási határozat kézhezvétele után 2012. október 9.én módosítási kérelemmel fordultunk az MKOSZ-hez. Sportágfejlesztési programunkon
belüli három felhasználási jogcím (edzői megbízási díjak, felszerelés vásárlás és nevezési
díjak) növelését kértük, a létesítményhasználati költségek rovására. Az MKOSZ 2012. október 15.-i (0091/2012/M) határozatában a módosítási kérelmünket jóváhagyta.
A jogcímek szerint részletezett költségek (önrésszel növelt) összegei így alakultak:
- sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
4.324.000.- helyett 730.250.- lett.
December végére nem lett meg a teljes támogatási összeg, ezért csak a legszükségesebbek mezeket vásároltuk meg csapatainknak. A többi beszerzés elmaradt.
- személyszállítás (bérelt 18 személyes busszal)
2.700.000.- helyett 3.238.942.- lett.
Ez több lett a tervezett összegnél, aminek két oka volt. egyrészt 2013-tól 20%-al
emelt a szállító, másrészt a jó szereplésünk miatt lett bejött pluszban néhány hoszszabb út. A többletkiadást saját erőből oldottuk meg.
- nevezési költségek
300.000.- helyett 324.030.- lett.
Ezek a költségek megfelelnek az MKOSZ által jóváhagyottnak. .
- rendezési, felkészítési, képzési költségek
2.000.000.- helyett 1.821.640.- lett.
Addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért….
- verseny és játékengedélyek költségei
550.000.- helyett 617.035.- lett.
A megemeltnél is többet kellett költenünk, mert 10 db u11/12-es csapatunk volt..
- sportlétesítmény bérleti díja
9.248.940.- helyett 7.357.940.- lett.
Úgy alakítottuk az edzésidőket a csarnokokban, ahogy a szerzett pénzünk engedte.
- étkezési és szállás költségek
1.000.000.- helyett 1.081.834.- lett.
Annyit költöttünk, amennyit engedett a határozat.
- sportszakemberek (edzőink) fizetése
12.188.200.- helyett 11.019.000.- lett.
Sajnos anyagiak hiányában a júniusi szerződéseket fel kellett bontanunk (meg néhány májusit is) – de ez nem befolyásolta a szakmai munkát: edzőink ingyen is
megfelelően dolgoztak. Sajnos edzőink átlagos havi nettó fizetése alig 40.000.- volt.
- közreműködői költségek
466.000.- helyett 465.918.- lett.
Ez a havi könyvelési díjak, és a könyvvizsgáló költsége.
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A Vásárhelyi Kosársuli
2012/13-s bajnoki évre tervezett szakmai programjának
megvalósulása: 2012.07.01. – 2013.06.30.
Utánpótlás nevelési programunk alapja ebben a bajnoki évben is: vissza az alapokhoz!
„Labdát minden gyerek kezébe”azaz iskolai bázisunk kiszélesítése, és sportolói létszámunk növelése. Természetesen a személyi és tárgyi feltételek javításával.
ISKOLAI SPORT
- mindennapos testnevelés: A Németh László Gimnázium és Általános Iskolával megkötött együttműködési megállapodás keretében két fő (általunk kiválasztott, Testnevelési
Egyetemet végzett) kosárlabda szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelő tanár dolgozik.
A mindennapos testnevelésben szerepet vállalva a 2012/13-s tanévben a 3. és 4. osztályoknak 2-2 „kosárlabdás” testnevelés órájuk volt. A körülmények ideálisak, hiszen az iskola tornaterme a Hódtói Sportcsarnok. 16 óráig keresztben 3 pályán folyhatnak az órák – öszszesen 6 osztály fiútanulóinak. Ezeken az órákon a testnevelő tanárok munkáját 1-1 általunk
küldött edző is segíti. Ezzel az iskolával részt veszünk a „Dobd a kosárba” programban is.
- iskolai bázis szélesítése: Bázisiskolánk mellett két másik általános iskolában is tartunk előkészítő foglalkozásokat a 3. és 4. osztályosok részére: a Szent István- és a Liszt Ferenc Általános Iskolákban. Ez utóbbiban megy a „Dobd a kosárba” program is. Ezeken a
helyeken kicsi a terem, ezért nem az összes gyereknek, csak az évfolyamonként kiválasztott
14-16 főnek tartottunk foglalkozásokat.
Ennek köszönhetjük, hogy ismét hét azaz 7 (!!!) csapatunkkal vettünk részt az Országos
és Megyei Kenguru Bajnokság (U11) szegedi területi küzdelmeiben.
Immár a második tanévet zártuk le, így gyermek csapatból (U12) hármat is tudtunk indítani az Országos Gyermek Bajnokságban.
- alsó tagozatos rendezvények:
Az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak három kosárlabda dzsemborit szerveztünk, amelyeken a 3 iskolából mintegy 70-80 kisdiák vesz részt. Sorversenyek, játék, dobóversenyek és ügyességi feladatok is voltak.
- diáksport rendezvények:
November elejétől február végéig megrendeztük a városi általános iskolai bajnokság
őszi/tavaszi fordulóit. A három korcsoportban (II., III. és IV.) a Város általános iskoláinak
80%-a indult! Középiskolai szinten amatőr városi bajnokságot szerveztünk.
- főiskolai kosárlabda:
A 2012/13-s tanévben két fiatal kosaras kapott sportösztöndíjat a BKF hódmezővásárhelyi főiskolai karán, akik NB I/B-s u23-s csapatunkban játszanak.
- a szakmai munka és a tárgyi feltételek javítása:
A fenti iskolák mindegyikében kosárlabda edzői végzettségű testnevelő tanárok foglalkoznak a gyerekekkel, de segítőik is edzők. A Kosársuli SE biztosítja az órák és edzések
megtartásához szükséges labdákat, és a gyerekek részére a felszerelést (mezeket).
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VERSENYSPORT
Alapcélunk volt, hogy minden kosárlabdázni kívánó fiatalnak tudjunk edzés- és
játéklehetőséget biztosítani. A 2012/13-s bajnoki szezonban már 16 utánpótlás csapatunk indult az MKOSZ által szervezett, rendezett bajnokságokban.
- a sportolói létszám növelése, csapataink versenyeztetése
Rendkívül sikeresek voltunk, két év alatt máris elértük azt a versenyzői (és előkészítő)
létszámot, amelyet a 4 éves középtávú fejlesztési programunk végére terveztünk!!
245 fiatal játékosunk szerepelt az MKOSZ nyilvántartási programjában, emellett kb. 60
gyereknek tartottunk előkészítő, és kb. 40-nek tömegsport foglalkozásokat.
16 utánpótlás csapatunk indult az MKOSZ által szervezett bajnokságokban.
- tárgyi feltételek javítása
Az U12-ig bezárólag valamennyi csapatunk megfelelő körülmények között tudott edzeni. A hét U11-es együttesünkkel sajnos (anyagiak hiányában) csak iskolai termekben tudtunk dolgozni.
Felszerelést (a pénzhiány miatt) alig tudtunk vásárolni, de az előző szezonban vásároltakkal együtt minden csapatunknak szép meze van. Labdákat nem vettünk, mert elfogadható
számban és minőségben vannak.
Melegítők, cipők, edzőmezek, táskák vásárlása ezúttal sem sikerült.
- a szakmai munka fejlesztése
Csapataink edzői (a jelenlegi szintünkhöz képest) megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Legtöbbjüknek testnevelő tanári diplomájuk is van. A bajnokságban 11 edzővel kötöttünk megbízási szerződést edző feladatok ellátására. Közülük 3 fő Testnevelési Egyetemet
végzett szakedző, 2 fő középfokú, 5 pedig alapfokú edzői végzettséggel bír. Egy edzőnk
most fog ősszel végezni.
A legtöbb edzőnknek 2 csapata volt. Igyekeztünk a szakmai munka minőségét emelni
azzal, hogy ebben a bajnoki szezonban is minden csapatunk edzőjének volt egy segítője is.
Edzőink jó pár hazai továbbképzésen részt vettek, de szerbiai és romániai kapcsolataink révén a szomszédos területek edzőivel is folyamatosan konzultáltak.

- nemzetközi kapcsolatok kialakítása
2011 őszétől sikerült határ menti kapcsolataink kiépítése, a közeli Vajdaságban és
Arad/Temesvár megyékben. Utánpótlás csapatainkkal tornákon és edzőmeccseken
vettünk részt Aradon és Temesváron, illetve Csokán és Zrenjaninban is. Ezek az utak
mind a gyerekeknek, mind az edzőknek nagyon hasznosak voltak.
- street-ball (B33)
2012 őszén pályázati forrásból korszerűsítettük a Hódtói Sportcentrum stree-ball
pályáit (gumi/műanyag burkolat, villanyvilágítás, új palánkok, elektr. eredményjelző)
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BESZÁMOLÓ AZ EGYES KOROSZTÁLYOKRÓL
U23 – NB I/B-s U23-s bajnokság (1990-93)
Bár nem volt kötelező, indultunk az NB I/B Keleti csoportjában – és az 5. helyen
végeztünk, 6 győzelemmel – 8 vereséggel. Csalódás volt, hogy nem jutottunk a legjobb 4 közé. A játékosok egy része a felnőtt csapatban is játszott, és ezért (?) nem
voltak elég motiváltak u23-ban. Sajnos több tartós sérülés is „elvitt” néhány meccset.
Összességében kevés ilyen korú játékosunk van, ugyanis a továbbtanulás miatt
sokan elmennek 18 éves korukban.
A fő cél persze a több játéklehetőség biztosítása volt a fiataloknak – ez teljesült.
A fiúk a Hódtói Sportcsarnokban edzettek, egy részük a felnőttekkel is, más részük a juniorokkal is. Saját, külön edzésük 4x1 ¼ óra volt. Utasi Gábor szakedző +
Vas Péter segédedző felállásban sok egyéni képzést tudtak tartani. Öt játékos a felnőtt
NB I/B-s csapatunkban is rendszeresen játszott.

Vásárhelyi Kosársuli NB I/B (U23)
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U18 – Junior bajnokság (1995/96)
Ez egy gyenge, foghíjas csoport évek óta – kevés játékossal. Az ok: 17-18 éves
korban sok gyereknek fontosabb már a tanulás… A felfelé játszó kadetteknek viszont
remek lehetőség volt a plusz mérkőzésekre.
Csak a regionális bajnokságba neveztük őket, ott tudásuknak megfelelően álltak
helyt: 4 győzelem – 4 vereség = alapszakasz 3. hely. Tavasszal is 3.-ok lettek, de
rosszabb helytállással: 3 győzelem – 5 vereség. Még néhány hazai és nemzetközi barátságos mérkőzést is szerveztünk nekik.
Hetente 4x 1 ¼ órát a Hódtói Sportcsarnokban edzettek, a tapasztalt Czuprák
László szakedzővel, akinek az egyéni képzésekben Utasi Gábor szakedző segített. Ez
a legjobbaknak nagyon hasznos volt.

Vásárhelyi Kosársuli junior (U18)
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U16 – Kadett bajnokság (1997/98)
Szeptembertől új edzőjük lett, aki a nagy létszámú, szorgalmas csoportot kiválóan edzette. Rengeteget fejlődtek, minden meccsükön kitűnően helyt álltak.
Csak az MKOSZ regionális bajnokságban indulhattak, ahol a 2012/13-s alapszakaszban csoportjukban a 2. helyen végeztek: 6 győzelemmel és 2 vereséggel. A regionális döntőben végül a 3. helyet szerezték meg, így nem kerültek a legjobb 16 közé.
Januártól ők is az MKOSZ regionális bajnokságában folytatták, ahol veretlenül (8
győzelem) végeztek az első helyen. A regionális döntőben ezúttal másodikok lettek.
Romániában, Szerbiában és Vásárhelyen több nemzetközi tornán és barátságos
mérkőzésen is sikeresen szerepeltek.
Részt vettek még a Bács-Kiskun Megyei Szövetség által rendezett regionális bajnoki rendszerben is, ahol 4 győzelemmel és 2 vereséggel zártak. Ezen kívül néhány
edzőmeccset is nyertek.
Edzőjük, Utasi Gábor (NB I-es játékos) testnevelő tanár, szakedzői képesítéssel.
Munkáját az edzői képesítéssel rendelkező Vas Péter segítette. Ők kétszer tudtak a
Csarnokban és kétszer a Kaszap utcai teremben edzeni.
Egyénileg és csapatszinten is rengeteget fejlődtek, a kondi edzéseknek köszönhetően fizikálisan is erősödtek. Sikerült néhány magas, új játékost is szerezni.

Vásárhelyi Kosársuli kadett (U16)
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U14 – Serdülő bajnokság (1999)
A bajnokság alapszakasza után nem kerültek a legjobb 16-ba, de jól helytálltak
minden meccsen a gyerekek (4 győzelem – 6 vereség). Az országos döntőbe jutott
csapatoktól is csak alig kaptak ki. Januártól az MKOSZ regionális bajnokságban folytatták. Itt csoportjukban 5 győzelem – 1 vereség mutatóval az elsők lettek. A régiós
döntőben azonban „csak” a negyedik helyet sikerült elérni.
Néhány tornán részt vettek a Bács-Kiskun Megyei Szövetség által rendezett regionális bajnoki rendszerben is. Emellett sikerült jó pár barátságos felkészülési mérkőzésen, és nemzetközi tornán is játszaniuk.
A legtöbb meccset az Aradi Amatőr Liga junior (1998-s) bajnokságában játszották, ahol 12 győzelemmel és 6 vereséggel a harmadik helyen végeztek.
Edzőjük Szabó Attila testnevelő tanár, szakedzői képesítéssel. Munkáját Mócsai
Milán edző (NB I-s játékos) segítette.
Heti 4x 1 ½ óra edzésidejük volt az SZTE Mg.-i Főiskola termében. Ennek hátránya, hogy ott nem tudtak meccset játszani, így hazai mérkőzéseik is „idegenben” – a
Hódtói Csarnokban és a Kaszap utcai teremben voltak.
Egyénileg és csapatszinten is sokat fejlődtek: a csapat zöme erős közepes szintre
lépett föl. Javult a védekezésük és megtanultak győzni. Az új fiúk jól beilleszkedtek.

Vásárhelyi Kosársuli serdülő/A (U14)
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U13 – Serdülő bajnokság (2000)
A 2012/13-s bajnokságban a tavalyi gyermekcsapat együtt maradt, és serdülő „B”
csapatként a Bács-Kiskun Megyei Szövetség által rendezett regionális bajnokságban
játszott. Edzőjük Szilágyi László testnevelő tanár, edzői végzettséggel. Munkáját egy
edzőire járó hallgató, Czibere Zoltán (NB I-es játékos) segítette. Ők heti három alkalommal 1 ½ órát a edzhettek a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében.
A regionális bajnokságban: 6 győzelem – 4 vereség (idősebbek ellen) volt a mérlegük. Többször jártak Szerbiában és Romániában is, ahol (a jobbára vesztes) mecscseik nagyon hasznosak voltak. Jó pár hazai edzőmérkőzésen és tornán is részt vettek
– sikerrel.
Sajnos kevesen voltak, ezért 2001-esek is játszottak közöttük. Nem sikerült csapatot csinálni belőlük, de néhányan nagyon tehetségesek. Sokat ugyan nem tudnak
sem támadásban, sem védekezésben – de nem reménytelenek. Tavasztól Szabó Attila
TF-et végzett szakedző személyében egy „mentort” kaptak, aki igyekezett segíteni
fejlődésükben, és néhány új játékos szerzésében is.

Vásárhelyi Kosársuli serdülő/B (U13)
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U12 – Gyermek bajnokság (2001)
Hosszas töprengés után szeptemberben úgy döntöttünk, hogy 3 (kb. egyforma tudású) csapattal indulunk el az Országos Gyermek Bajnokság szegedi csoportjában.
Ez két szempontból is jó döntés volt: mind a 8 fordulóban rendezhettünk tornát,
és kb. 50 játékosunk tudott folyamatosan (hétről/hétre) pályára lépni. Így természetesen nem lehetett eredményt elérni, de a legjobb csapatunk helyt állt: a Vásárhelyi
Hódok 9 győzelem – 7 vereséggel a 3. helyen végeztek.
A Vásárhelyi Rókák az első négy fordulóban 3 győzelmet – 5 vereséget, a Vásárhelyi Ráják 1 győzelem mellett 7 vereséget könyvelhettek el.
Az 5-8. fordulóban egy új csapattal, a Vásárhelyi Tornádókkal is beneveztünk –
akik a kenguru csapataink legjobbjaiként a 2002-s városi válogatottat képezik. Ők a
Rókák helyett indulva 4 győzelmet – és 4 vereséget szereztek az idősebbek közt.
A Hódok mérlege tavasszal 5 győzelem – 3 vereség volt, míg a megerősített Rájáké ezúttal is csak 1 győzelem – 7 vereség lett.
A gyerekek ugyan sokszor játszottak Vásárhelyen, de voltak tornán Szegeden,
Szentesen és Mezőberényben is.
Ezek a csapatok elsősorban iskoláik (nem szabályos méretű) termeiben edzettek,
de a legjobbak – a 2001-s városi válogatott 3x 1 ¼ órát a SZTE Mg.-i Főiskolai karának termében is dolgozott. Edzőjük, Szilágyi László egyetemet végzett testnevelő,
edzői végzettséggel, segítője egy edzőire járó hallgató, Czibere Zoltán (NB I-es játékos) volt. A válogatott edzések elsődleges célja a technikai elemek javítása volt, nem
az eredmény. Az idény végére már kezdett látszani az elvégzett munka játékukon.
Vásárhelyi Hódok – edzőjük Szöginé Kotormán Zsuzsanna egyetemet végzett
testnevelő, edzői végzettséggel. Zömmel a Szent István Általános Iskolába járnak, és
ott edzettek heti kétszer. A legjobbak jártak a városi válogatott edzéseire is.
Vásárhelyi Ráják – edzőjük Szabó Attila egyetemet végzett testnevelő, szakedzői végzettséggel. Segítője Mócsai Milán edző (NB I-es játékos) volt. Legtöbbjük a
Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulója. Heti két kosárlabda testnevelés óra + egy iskolai edzés. A legjobbak jártak a városi válogatott edzéseire is.
Vásárhelyi Rókák – oktatójuk Mócsai Milán edző (NB I-es játékos), segítője
Vejinovics Szasa edző (NB I-es játékos) volt. Legtöbben közülük a Németh László
Gimnázium és Általános Iskolába járnak. Heti két kosárlabda testnevelés óra + egy
iskolai edzés. A legjobbak részt vehettek a városi válogatott edzésein is.
Vásárhelyi Tornádók – a városi 2002-es válogatott – oktatójuk Mócsai Milán
edző (NB I-es játékos), segítője Vejinovics Szasa edző (NB I-es játékos) volt. Valamennyien kettőt edzettek iskolájukban (a kenguru csapatukban), egyet a Sportcsarnokban, és még kettőt a Főiskolán. Rengeteg meccsük volt: a kenguru bajnokságon
kívül az Országos Gyermek Bajnokságban is indultak. Ezen kívül számos vidéki és
nemzetközi edzőmérkőzést is játszottak.
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Vásárhelyi Hódok (U12) – edző Szöginé Kotormán Zsuzsanna

Vásárhelyi Ráják (U12) – edző Szabó Attila
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Vásárhelyi Rókák (U12) – edző Mócsai Milán

Vásárhelyi Tornádók 2002 (u12) – edző Mócsai Milán
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U11 – Kenguru bajnokság (2002 és 2003/2004)
A 2012/13-s bajnoki szezonban – köszönhetően a mindennapos testnevelés keretében „megfogott” és az előkészítő csoportjainkból kikerülő gyerekeknek – hat azaz
6 csapattal indultunk. 3 csapatunk indult az Országos Kenguru Bajnokság szegedi
területén, a 3 fiatalabb (2003/2004) pedig a Megyei Bajnokságban.
A gyerekeknek és a szülőknek egyaránt nagy élmény volt a 8 hónapos bajnoki sorozat. A 3 csapatnak köszönhetően minden fordulóban rendezhettünk, így 2 csapat
itthon játszott. Vásárhelyen, a Hódtói Csarnokban vagy a Kaszap utcai csarnokban
voltak a tornák. Az országos versenyrendszerben 16-16 meccse volt a csapatoknak,
amihez hozzájött még jópár hazai, vidéki, sőt külföldi torna és edzőmeccs is. Ezek a
csapatok 3-3 edzésen, ill. kosaras testnevelés órán vettek részt hetente. A legjobbaknak külön „2002-s városi válogatott” edzést is tartottunk (2x 1 ¼ órát pluszban) az
SZTE Mg.-i Kar termében, nagy pályán. Ők januártól részt vettek az Országos
Gyermek Bajnokság területi küzdelmeiben is.
A 3 fiatalabb csapat a Megyei Bajnokság vásárhelyi területén versenyzett, ahol
szintén 16-16 meccsük volt a négyfordulós bajnokságban. Ezek a csapataink kettőt
edzettek hetente. Közülük is beválasztottuk a legjobbakat a „városi válogatott”-ba,
akiknek még plusz két foglalkozásuk volt. Ők a 2003-s válogatottként januártól beszálltak a nagyobbak közé, az Országos Kenguru Bajnokság szegedi területére.
Mind a 6 csapatnak szakképzett edzője van: 2 szakedzői, 3 edzői végzettséggel,
és 1 fő most jár edzőire (ősszel végez). Valamennyi csapat sajnos csak saját iskolájában tudott edzeni, anyagi okok miatt. A legügyesebbek viszont „válogatottként” szabályos, nagy pályán is tudtak folyamatosan készülni.
Az U11-ben nem az eredmény volt a lényeg, hanem hogy minél többen játszhassanak. Ezért nem vállaltuk, hogy egyesítve a 3 csapatot a felsőházban induljunk –
mert akkor a gyerekek kétharmada játék nélkül maradt volna. A legügyesebbeket (városi válogatott = Vásárhelyi Tornádók) a Gyermek Bajnokságban való részvétellel
kárpótoltuk.
A legjobb csapatunk (a Csikók) végig az „A” csoportban játszott, és csak a későbbi országos bajnok Szedeák-tól kapott ki. Az alapszakaszban 5 győzelem – 3 vereséggel a 2. helyen végeztek, majd az alsóházban maradva azt veretlenül (8 győzelem) megnyerték. A Skorpiók csapata a „B” és „C” csoport között mozgott, végül az
alsóház 2. helyezettje lett (9 győzelem – 7 vereség). A Bikák jobbára a „C” – illetve
a „D” csoportban játszottak, és 50%-os mérleggel zártak: 8 győzelem – 8 vereség.
A fiatalabbak közül a Kiscsikók 13-3-as mutatóval győztek a megyei bajnokságban, a Pumák (10-6) előtt. A Tigrisek 6-10-el végeztek.
A 2003-s városi válogatott, a Vásárhelyi Rakéták elindult az Országos u11-ben
is, ahol 3 győzelmet és 3 vereséget szereztek.
Ez a korosztály volt számunkra a legfontosabb ebben a szezonban is. Sikerült máris akkora létszámot létrehoznunk, amelynél nagyobbal már talán el sem
bírnánk. Mintegy 130 gyerek járt edzésre a hat csapathoz, 118-nak van játékengedélye.
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Vásárhelyi Csikók (U11) – edző Patkós József

Vásárhelyi Skorpiók (U11) – edző Dani Zoltán
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Vásárhelyi Bikák (U11) – edző Vejinovics Szasa

Vásárhelyi Kiscsikók (U10/11) – edző Patkós József
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Vásárhelyi Pumák (U10/11) – edző Schéda Martin

Vásárhelyi Tigrisek (U10/11) – edző Vejinovics Szasa
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STREET-BALL RENDEZVÉNYEINK
A Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület a DAOP-5.1.3-11-2011-0002 pályázaton 31.556.573 forintos támogatást nyert a lakossági sporttevékenység feltételeinek javítására. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam 95%-os támogatásával
valósult meg 2012 őszén.
A Hódtói Sportcentrumban 826 m2-es egybefüggő területen gumi/műanyag burkolatot kapott (az eddig bitumenes borítású) szabadtéri pálya, amely villanyvilágítással is el lett látva. Emellett elektromos eredményjelző és 4 új, korszerű versenypalánk
is felállításra került. A felfestés úgy lett kialakítva, hogy egyszerre három szabályos
B33-as pályán lehet az MKOSZ által is felkarolt FIBA 3x3 mérkőzéseket játszani.
A szabadtéri kosárlabda pályákon így sokkal egészségesebb, kevésbé balesetveszélyes környezetben tudnak sportolni a gyerekek és a felnőttek. A villanyvilágításnak köszönhetően tavasztól őszig késő estig pattoghat a labda. Nemcsak tömeg- és
iskolai rendezvényekre, nyári táborokra alkalmasak azonban a pályák, hanem a versenysportra is.
A Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület 2012 októbere óta 19 rendezvényt szervezett. Rendeztünk egyesületi B33-as versenyeket különböző korosztályoknak, iskolai tömegsport napokat, B33-as diákolimpiát 3 korcsoportban. Volt egészségnapi street-ball, Hódtói tömegsport nap, 2x Centrum street-ball (2:2) és esti B33 is
(gyerekeknek, diákoknak és felnőtteknek).

B33-s rendezvény a Hódtói Sportcentrumban
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HU/SRB/1203/222/031 NEMZETKÖZI PROGRAMOK

A Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület a vajdasági Košarkaški Klub
Čoka-val partnerségben a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2012 májusában pályázatot adott be. Ez a pályázat a határ
menti kistérségek civil szervezetei számára lett kiírva, a társadalmi összefogás erősítése céljából. A program lényege:
Sports without Borders: Bringing Together Hungarian and Serbian Youth
through Basketball
"Sport Határok Nélkül" - Összehozni a magyar és a szerb fiatalokat a kosárlabdán
keresztül.
A 2013 tavaszán indult projekt keretein belül a Vásárhelyi Kosársuli a következő
programokat valósította meg:
- 2013. március 29/30.: kétnapos edzőképzés prof. Dr. Hajnal László vezetésével
- 2013. április 20/21.: kétnapos nemzetközi fiú kosárlabda torna (1998/1999-s)
16 csapat vett részt 177 játékossal (3 vajdasági, 3 erdélyi és 10 magyar)
- 2013. június 22/23.: kétnapos nemzetközi fiú kosárlabda torna (2001-eseknek)
12 csapat vett részt 151 játékossal (3 vajdasági, 3 erdélyi és 6 magyar)

Az első négy helyezett 2001-s csapat játékosai
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U11/12-s NYÁRI NAPKÖZIS EDZŐTÁBOR
A gyerekeknek a Hódtói Sportcsarnokban, a Kaszap utcai Csarnokban, az SZTE
Mg.-i Főiskola termében és a Sportcentrum street-ball pályáin önköltséges nyári napközis foglalkozásokat tartottunk 8.00-16.00 közt, összesen 124 gyereknek. A résztvevőknek szinte csak az ebédért és strandbelépőkért kellett fizetni, a hátrányos helyzetűeknek még azért sem.
Nem gyermekmegőrzés volt, hanem korosztályokra bontott komoly edzések. A
kosarazás és más jellegű játékok mellett a kosárlabdázással és az egészséges életmóddal kapcsolatos beszélgetések, DVD-nézések, a nagyobbaknak strandolás is szerepeltek a programban. Korosztályok: 2001, 2002, 2003/2004, 2005
Első hét: 2013.06.17. – 2013.06.21. (három csoport)
Második hét: 2013.06.24. – 2013.06.28. (négy csoport)
Harmadik hét: 2013.07.01. – 2013. 07.05. (egy csoport)
A tábor vezetői: Utasi Gábor és Szabó Attila testnevelési egyetemet végzett,
kosárlabda szakedzők voltak. Szilágyi László és Balogh Imre szintén testnevelő tanárok és edzők. Segítőik a felnőtt NB I/B-s csapat játékosai: Czibere Zoltán, Dani Zoltán, Mócsai Milán, Schéda Martin és Vejinovics Szasa voltak. Valamennyien kosárlabda edzőit végeztek, egy fő éppen most jár.
A tábor szakmai anyagát ifj. Gyimesi János kosárlabda mesteredző írásbeli
anyagából (és segítségével) Utasi Gábor szakedző állította össze.
Az edzők a tábor megkezdése előtt, és mindhárom hét végén (péntek este) szóban és írásban beszámoltak a Kosársuli vezetőinek.

A tábor résztvevőinek egyik csoportja
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Elméleti foglalkozás

Edzés a Sportcsarnokban
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Edzés a Sportcentrumban

Edzés a Főiskolán
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