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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

2014/2015-ÖS SZEZON 

PSN ZRT. SPORTISKOLA FIÚ KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS SZAKÁG 
Szakágvezető: Kovács Gábor 

 
A PSN Zrt. fiú kézilabda utánpótlásbázisa közel 150 gyermekkel és hat edzővel dolgozott a különböző – 

U7, U8, U9, U10, U12, U14 és OSB – korosztályokban a 2014/2015-ös bajnoki idényben. Ebben a 

szezonban sikerült eljutnunk odáig, hogy minden korosztályban elindultunk az ERIMA 

Gyermekbajnokságban, sőt szinte minden korcsoport dupla versenyeztetéssel fejlődött. Ez rendkívül 

fontos a megfelelő mérkőzésszám kialakítása, illetve a gyermekek szakmai fejlődése érdekében.  

Az ERIMA Gyermekbajnokságon kívül a Megyei Szivacskézilabda Bajnokságban, illetve az Országos 

Serdülő Bajnokságban vettünk részt utánpótlásszinten a különböző felkészülési tornákon és kupákon 

kívül. Jelenleg az Árpád Fejedelem Gimnázium, a Testvérvárosok Terei Általános Iskola, a Széchenyi 

István Gimnázium a bázisiskolánk, ezek mellett jövőre nagy valószínűséggel a Köztársaság Terei 

Általános Iskola és az ANK Apáczai Nevelési Központ is csatlakozik hozzánk, így két éven belül 

elérhetjük a 200-250 fős fiú utánpótlás létszámot, ami már bizakodásra adhat okot a jövőt illetően. 

Ugyanakkor már jelen pillanatban is a fiú kézilabda szakág a PSN Zrt. legnagyobb létszámú utánpótlás 

szakága.  

 

Versenyszínterek és korcsoportok, illetve eredményeik: 

 

 U7 – U8 – U9 – U10-es korcsoportok 

- Megyei Szivacskézilabda Bajnokság 

A tavalyi szezonhoz hasonló nagyszerű módon lett megszervezve és lebonyolítva Halmai Csaba 

vezetésével a PSN Zrt. Megyei Szivacskézilabda Bajnokság, amelynek fiú szakágában abszolút 

eredményesek voltunk. Az U7-U8-U9 és U10 korcsoportokat Harmat Tamás és Homonnay Dávid 

irányították, mindegyik korcsoportban első helyen végzett a PSN Zrt. Sportiskola. 

U7: I. hely és II. hely (két csapattal vettünk részt) 

U8: I. hely és III. hely (két csapattal vettünk részt) 

U9: I. hely és IV. hely (két csapattal vettünk részt) 

U10: I. hely és II. hely és III. hely (három csapattal vettünk részt) 

- ERIMA Gyermekbajnokság 

Az MKSZ által kiírt ERIMA Gyermekbajnokságban szintén nagyon eredményesek voltunk, ez nagyon 

erős bizakodásra adhat okot a következő szezonokra. A következő eredményeink születtek a különböző 

korcsoportokban: 

U7:  II. hely 

U8:  I. hely 

U9: I. hely 

U10: I. hely 

- Megyei Jogú Városok Országos Döntője 

Fentiek mellett U8-as csapatunk a Megyei Jogú Városok Országos Döntőjén az előkelő IV. helyet 

szerezte meg igen nívós csapatok között Harmat Tamás vezetésével: 

1. Éles József Kézilabda Iskola SE 

2. Kézilabda Utánpótlás Kft. PLER 

3. Orosházi Férfi Kézilabda SE 

4. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 

5. Veszprémi Kézilabda Akadémia 

6. Törökszentmiklósi KE 
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7. Apor Vilmos Katolikus ÁI Győr 

8. Várpalotai Bányász Sportkör 

9. Kőkúti Sasok DSE Tata 

10. Csepel Diáksport Egyesület 

 

 U12-es korcsoport 

Az U12-es korcsoport saját korosztályában az MKSZ által kiírt ERIMA Gyermekbajnokságban 

Országos Elődöntőig jutott Vald Benjamin vezetésével, és az országos rangsorban a 22. helyen végzett, 

míg az U14-esek között is nagyon szépen helytállt, és a Zákányi Bálint Régió V. helyezett csapat lett az 

idősebbek között. Fontos szempont volt, hogy dupla versenyeztetést tudjunk biztosítani ennek a 

korcsoportnak, mivel igen szép jövő előtt állnak a fiúk. Növeltük a mérkőzésszámot, így szinte 

maradéktalanul folyamatossá sikerült tennünk az elmúlt évekkel szemben a bajnoki szezont, nem 

beszélve a gyermekek szakmai fejlődéséről. 

 

 U14-es korcsoport 

 

Koleszár György vezetésével az idei bajnoki évadban régióbajnok címet nyert, azaz a Zákányi Bálint 

Régió bajnokaként I. helyezéssel zárta a szezont. U14-es csapatunk immár biztos, hogy „B” jelű OSB 

serdülő csapatként is nevezve lesz a következő bajnoki szezonra, ezzel biztosítva ebben a korosztályban 

is a bő játéklehetőséget és szakmai fejlődést játékosainknak.  

 

 OSB korcsoport 

 

Ez volt az első idény, hogy a serdülő korcsoportot is a PSN Zrt. Sportiskola versenyezteti teljes 

mértékben. Koleszár György vezette csapatunk az idei versenykiírásban régió 8. helyet szerezett. Az 

már biztosra vehető, hogy az OSB „A” jelzetű csapatunk lesz egyben az NB II-es junior társaságunk is. 

Növelve ezzel a mérkőzésszámot és biztosítva a megfelelő mennyiségű és minőségű szakmai fejlődést 

serdülőkorú gyermekeinknek.  

 

Folytatnunk kell azt a jól felépített munkafolyamatot, amelyet két évvel ezelőtt elterveztünk, elkezdtünk 

és sikeresnek mutatkozik, mind létszámban, mind egyre inkább a jobb eredményekben is. Ehhez 

biztosítva van egy olyan nyugodt háttér és támogatottság a PSN Zrt. és a Sportiskola vezetői részéről, 

amely abszolút biztosíték a sikeres folytatáshoz. Célunk lesz, hogy minden edzőnk a lehető 

legmagasabb képesítéssel rendelkezzen, és szakmai tanfolyamokon vegyen részt, mindennemű 

létesítménybeli, strukturális és felszerelésbeli eszközeink rendelkezésre álljanak, amelyek zavartalan 

munkát eredményeznek.  

Olyan kupákon és tornákon való részvételt kell biztosítanunk mindegyik korosztályunk számára, amely 

szakmai szempontból hasznos, amely a versenynaptárba beleillik és nem utolsó sorban abszolút 

szolgálja a gyerekek, játékosok fejlődését. A teremigényeket és edzéslehetőségeket az idei 

szezonkezdethez hasonlóan a jövőre nézve fejleszteni és bővíteni kell, hogy minden korcsoport a lehető 

legjobb körélmények között és felszereltségű létesítményekben tudjon felkészülni a szezon 

megmérettetéseire.  

 

Természetesen célunk az, hogy minél több – a lehető legtöbb – helyi gyermek jusson el a legmagasabb 

szintre illetve a felnőtt csapatunkhoz. Ehhez nem elég a fent említett mennyiségű gyermek, minőségi 

munka is szükséges, melyet a következő szezontól biztosan meg kell még erőteljesebben dolgoznunk, az 

elmúlt két év gyermeklétszám növelése után. (Két év alatt 70-90 főről 150 főre duzzadt a fiú kézilabda 

utánpótlás szakág létszáma). 

 

Pécs, 2015. június 16. 

Kovács Gábor 

 szakágvezető 


