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1. AZ  MRGSZ  TISZTSÉGVISELŐIBEN  2012.  ÉVBEN  BEKÖVETKEZETT   
VÁLTOZÁSOK

A 2009. évben megválasztott Elnökségi tagok változatlanul önzetlenül tevékenykedtek a 
2012. évben is, feladatvállalásaikért semmifajta díjazásban nem részesültek.

Ebben  az  évben  1  elnökségi  tag  nyújtotta  be  lemondását  írásban  a  tisztségéről  (Tóth 
Sándor  október  8.-án),  ezért  az  Elnökség  létszáma  5  fő  alá  csökkent.  Az  Alapszabályunk 
értelmében előrehozott  időközi  közgyűlés összehívását  kezdeményeztük,  2012. november 
7.-én (Helyszín:  Spiller Cukrászda  1118 Budapest  Naprózsa utca 11.) 3 fő (Neuzer András, 
Stiglmayer Gábor, Váczi Péter) megválasztásra került; a mandátumuk 2013. márciusáig szól.

Elnökség: térítés nélküli társadalmi munkában
Elnök: Túri Pál
Elnökségi tagok: Debreczeny Dénes

Mézes Csaba
Neuzer András
Stiglmayer Gábor
Szeidl Tamás
Váczi Péter

A választott tisztségviselők mandátuma 2013. év márciusában jár le.

Főtitkár: Bőhm Balázs, munkaszerződéses jogviszony

Technikai Igazgató: Harmat Ákos, megbízásos szerződéssel 2012-16 időszakra

Felügyelő Bizottság: közgyűlés által választott társadalmi munkán alapuló tagság

Elnök: Juhász Róbert felugyelobizottsag@rugby.hu 
Tagok: Kis Ágnes

Pluhár Dániel
A választott tisztségviselők mandátuma 2013. év márciusában jár le.

Edzői Bizottság: önkéntes szerveződés, választott tiszségviselők

Edzői Bizottság

Szölössi László

EB elnök

solosi.lasz  lo@freemail.hu   

36307478237

Lukács Csaba

EB tag

lukacsaba@mailbox.hu

36702739524

http://spillercukraszda.hu/
mailto:lukacsaba@mailbox.hu
mailto:solosi.laszlo@freemail.hu
mailto:felugyelobizottsag@rugby.hu


Márton Zoltán

EB tag

36205306073

zo1@freemail.hu

Németh Krisztián

EB tag

36702411962

krisztian.nemeth@opticon.hu

Nyilvántartási, Igazolási, Átigazolási Bizottság: 
Igazolási, nyilvántartási, 

átigazolási Bizottság

főtitkár

Simon Péter

IB tag

rugbystat@freemail.hu

36305974074

Horváth Bence

IG biz tag

ezvan@windowslive.com

36302002771

Láng Gábor

IG biz tag

langgabor68@gmail.com

36309382270

vonatkozó szabályzat:

Igazolási, nyilvántartási, 
átigazolási szabályzat

mailto:langgabor68@gmail.com
mailto:ezvan@windowslive.com
mailto:rugbystat@freemail.hu
mailto:krisztian.nemeth@opticon.hu


Játékvezetői  Bizottság:A JB  önálló  szabályzattal  rendelkezik,  és  önálló  struktúrában 
végzi tevékenységét.

Játékvezető Bizottság

Szeidl Tamás

JB elnök

szeidl.tamas@rugby.hu

+36 30 960 0125

Priskin Csaba

JB titkár

referee@mrgsz.hu

+36 20 341 6020

Szontágh Dániel

JB titkár helyettes

szontagh.daniel@hotmail.com

+36 30 583 8076
A választott tisztségviselők mandátuma 2014. évben jár le.

Fegyelmi Bizottság:  fegyelmibizottsag@rugby.hu 

Fegyelmi Bizottság

Dr. Fogarasi Gábor 

FEB elnök

fogarasi.gabor@rakosmente.hu

 +36 20 980 7490

Dr. Csontos Barna

FEB tag

barna.csontos@gmail.com 

+36 20 296 3888

Dr. Magyarovics Gyula

FEB tag

dr.magyarovics@invitel.hu

+36 30 933 9575

Dr. Csermák Bálint

FEB tag

csermi@mail.datanet.hu 

+36 30 248 8790
vonatkozó szabályzat:

mailto:csermi@mail.datanet.hu
mailto:dr.magyarovics@invitel.hu
mailto:barna.csontos@gmail.com
mailto:fogarasi.gabor@rakosmente.hu
mailto:fegyelmibizottsag@rugby.hu
mailto:szontagh.daniel@hotmail.com
mailto:referee@mrgsz.hu
mailto:szeidl.tamas@rugby.hu


Fegyelmi Szabályzat

A választott tisztségviselők mandátuma visszavonásig érvényes.

Verseny Bizottság: 

Verseny Bizottság
Harmat Ákos

VB elnök

harmatakos@rogbiiskolak.hu

+36 30 583 8066

Váczi Péter

VB tag

topen@vivamail.hu

36205501256

Pálinkás Miklós

VB tag

miklos.palinkas750@gmail.com

+36 30 549 9323

Priskin István

VB tag

ipriskin@invitel.co.hu

36307467018
A választott tisztségviselők mandátuma visszavonásig érvényes.

Utánpótlás Bizottság: 

Utánpótlás Bizottság

Tóth Sándor

UB elnök

stothrugby@freemail.hu

36205789605

Koller Zoltán

UB tag

koller.z@neuzer-bike.hu

36209100560

Makra Péter

UB tag

makra.peter@gmail.com

36305168332

mailto:koller.z@neuzer-bike.hu
mailto:ipriskin@invitel.co.hu
mailto:miklos.palinkas750@gmail.com
mailto:topen@vivamail.hu
mailto:harmatakos@rogbiiskolak.hu


Tóth János

UB tag

tothjanos5@gmail.com

36309478441
A választott tisztségviselők mandátuma visszavonásig érvényes.

2012. év válogatottjai:
Utánpótlás:  nincs  utánpótlás  szövetségi  kapitány  a 2012.  áprilisi  pályázati  kiírásra  nem 

érkezett jelentkezés
U 20-as Junior válogatott: Georghe Vacaru utánpótlás vezetőedző, Deli Róbert segéd edző, 

Bőhm Balázs menedzser
U 18-as Junior válogatottak: Debreczeny Dénes, Soós Dániel utánpótlás vezetőedző
U 17-as Junior  válogatottak:  Bőhm Balázs  delegáció vezető,  Edzők:  Makra Péter,  Péter 

Balázs, Tóth János
Egyetemi  7’s válogatott:  Collet  Gregoire  edző,  Szeidl  Tamás  menedzser,  Priskin  Csaba 

játékvezető
Női 7’s: Harmat Ákos szövetségi kapitány, Csont László edző, pályaedző Kerner Krisztián, 
Női  Utánpótlás:  Váczi  Péter  edző,  Kerner  Krisztián  pályaedző,  Harmat  Ákos  technikai 

igazgató, pedig a női csapat menedzselését végzi
Felnőtt 15-ös válogatott: Mivel a 2011. év végén az Elit Program menedzsere Mézes Csaba 

lemondott, az edzők sem tudták már vállalni a megbízatást, így a köztes időszakra - 2012. év  
első  felére-  Harmat  Ákost  kérte  fel  az  Elnökség  a  XV  válogatott  felkészítésére,  mely  a 
Magyarország - Izrael mérkőzésig tartott. Majd április 21. után Neuzer András és a magyar 
rögbi meghatározó személyeit tömörítő csoport kezdte meg a szervezési feladatokat, Szöllősi 
László, Suiogan Károly edzők vezérletével.

Szakmai tanácsadók és mentorok:  Neuzer András – tanácsadói testület vezető, Harmat 
Ákos - tanácsadói testület tag, Bihari Lajos - tanácsadói testület tag, Süttő László - tanácsadói 
testület tag, Tóth István - tanácsadói testület tag, Debreczeny Dénes - tanácsadói testület 
tag, Tátrai Zsolt - tanácsadói testület tag

2012. szeptemberében realizálódott, hogy a régóta tartó magyar – francia rögbi szakmai és 
üzleti  kapcsolatok révén, egy igazi  külföldi  szaktekintélyt  alkalmazhasson a Magyar  Rögbi 
Válogatott  Raphael  Saint-Andre  (francia  professzionális  edző,  korábbi  profi  játékos) 
személyében. Az őszi mérkőzésekre már ő készítette fel a csapatokat és a hosszabb távú cél 
érdekében további ismerkedést tett a magyar rögbivel és a magyarországi lehetőségekkel.

Felnőtt 7-es:  A Battai  Bulldogok csapatát kérte fel az elnökség a férfi  7’s szereplésre, a 
csapat  edzője  Vjacseszlav  Kozmenko  volt,  annak  ellenére,  hogy  ez  kikötés  volt,  hogy  a 
delegációnak nem lesz része nevezett edző. Hivatalos csapatmenedzser Szontágh Dániel.



A RÖGBI KLUBOK SZÁMÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁL  TOZÁSOK  

2012  évben  a  Magyar  Rögbi  Szövetség  bejegyzett  tagszervezeteinek  száma  23;  14 
önálló  klub,  5 egyesületi  szakosztály,  4  Diák  Sportkör.   Több  rögbis  csoport  áll  még 
rendszeresen  kapcsolatban  az  MRGSZ-vel,  Győrből,  Miskolcról,  Debrecenből  érkezett 
megkeresés,  hogy  csapatot  szeretnének  alakítani,  Budapesten  pedig  szövetségi  közben 
járásra utánpótlás nevelő egyesület alakulását tűztük ki célul. Az Exiles és a Hajós Alfréd 
általános  iskola révén a KAC pályán  rögbi  otthon kialakítása  van  folyamatban.  A 2012. 
december 31.-én az alábbi kluboknak van 2012. évre tagdíj tartozásuk, akikre vonatkozólag 
az Alapszabály értelmében az Elnökségnek kell döntést hozni a jövőbeni tagságot illetően:

Göndöcs Benedek DSK, Gyula
Óbudai Egyetem TSI, Budapest

Pécsi Indiánok SK RFC
Medvék Rugby Club Egyesület

Továbbra is várjuk új klubalapító kezdeményezéseket, melyet „Alapíts Új Rögbi klubot” 
programunkkal várunk. Az aktuális MRGSZ szervezeti ábra és tagsági táblázata a rugby.hu 
dokumentumai között megtalálható:

http://www.rugby.hu/uploads/kozponti_dokumentumtar/mrgsz_org_chart130113.pdf

http://www.rugby.hu/uploads/kozponti_dokumentumtar/mrgsz_org_chart130113.pdf


2. AZ ELNÖKSÉG 2012. ÉVI MUNKÁJA  

Tisztelt Közgyűlés!

Ha 2011-re azt lehetett  mondani, hogy rendkívül intenzív év volt,  akkor 2012-re nagyon  
nehéz lesz megfelelő jelzőt találni.  Azt hiszem, nem vagyok egyedül,  amikor azt gondolom  
minden  tekintetben  az  elmúlt  esztendő  volt  a  Magyar  Rögbi  Szövetség  egyik,  ha  nem  a  
legaktívabb éve. A jó sportpolitika, a korábbi rendezéseink és aktivitásaink révén nemzetközi  
szinten  egyre  jobb  az  ismertségünk  és  elismertségünk.  Pályázati  rendszereinkkel  végre  
rátaláltunk az IRB fejlesztési támogatások elosztásának leghatékonyabb módjára. A ’francia  
kapcsolat’  erősítésével  neves  szakember  csatlakozott  be  a  válogatottak  munkájába.  
Bizottságaink feltöltésre kerültek és hosszú álom után éledezni látszanak. Pénzügyi helyzetünk  
az átgondolt és következetes költség kontrollal, valamint a bevételi oldal stabilabbá tételével  
hosszú-hosszú évek után újra pozitívumot mutat. Címszavakban ezek voltak a legfontosabb  
momentumai a 2012-es évnek.

Az Elnökség öt fővel kezdte meg az évet és hét fővel zárta. Tóth Sándor őszi lemondását  
követően a négy főre csökkent Elnökség az Alapszabálynak megfelelően rendkívüli közgyűlést  
hívott  össze,  melyen  három  régi/új  elnökségi  tag  megválasztásával  (Neuzer  András,  
Stiglmayer  Gábor,  Váczi  Péter)  teljes  lett  újra  a  létszám.  Az  év  folyamán  22  elnökségi  
határozat született. 

Az  elmúlt  év  számadásában  mindenképpen  első  helyre  kívánkozik  a  nemzetközi  
kapcsolatokban bekövetkezett  pozitív  változás.  A FIRA részéről már a korábbi években is  
megmutatkozott a bizalom, hiszen több tornát is rendeztünk, de 2012-ben minden képzeletet  
felülmúlóan  bőkezű  volt  velünk  az  európai  szövetség.  Előbb  áprilisban  Budapesten  
rendezhettük meg a Technikai Igazgatók és Főtitkárok konferenciáját, majd júliusban az IRB,  
a Rugby World Cup 2015 Ltd és a FIRA bennünket kért fel a következő Világkupa európai  
selejtezősorozatának nyitómérkőzésére. 2012. október 6.  arany betűkkel íródott a magyar  
rögbi emlékkönyvébe,  úgy hiszem egy életben egyszer adódik ilyen alkalom, hogy a Webb  
Ellis Kupa, a teljes európai és IRB vezérkar, valamint a Rugby 2015 nagykövete egy helyen  
tartózkodik,  és  ez  a  hely  Magyarországon  van.  Elmondhatjuk,  hogy  a  Kecskeméten  
megrendezett  Magyarország  –  Bulgária  mérkőzést  mindenki  nagy  megelégedésére  
teljesítettük,  néhány  napig  ránk  figyelt  a  rögbis  világ.  Az  esemény  kapcsán  a  magyar  
sportpolitika  is  felfigyelt  ránk,  hiszen  dr.  Simicskó  István  sportért  felelős  államtitkár  a  
Parlamentben fogadta delegációnkat, a mérkőzést pedig élőben tekintette meg Schmidt Pál  
NOB tag, korábbi MOB elnök és dr. Leyrer Richárd a MOB egyik alelnöke is. 

A  tavalyi  évtől  a  MOB szerepe  kizárólagos  lett  a  magyar  sportfinanszírozásban,  ezért  
mindenképpen  kiemelten  kell  kezelnünk,  aminek  eredményeképpen  már  emelt  támogatást  
tudhattunk magunknak 2012-ben is. Többek között a ’MOB figyelemnek’, a magyarországi  
’francia  kapcsolatoknak’,  a  DHL-nek  és  a  nemzetközi  szövetségekkel  ápolt  jó  partneri  
viszonynak köszönhetően örömtelien alakult a szövetség forrásszerzése, költségvetésünk elérte  
az  51  millió  forintot.  A  kiadási  oldalon  a  budapesti  iroda  felmondásával,  a  főtitkár  
részmunkaidős  foglalkoztatásával  és  az  ügyvitellel  összefüggő  kiadások  szigorításával  
sikerült egyensúlyban tartani a likviditást, úgy, hogy a zárást követően 1,5M forintos pozitív  
egyenleget ért el a Szövetség, amire hosszú évekre visszamenőleg nem volt példa. Sikerült  
mindezt úgy teljesíteni, hogy minden idők legdrágább U18 részvételének, öt felnőtt válogatott  



mérkőzésnek és minden egyéb korosztályos és női kötelezettségének eleget tett az MRGSZ.  
Bár  javult  a  helyzet,  de  továbbra  is  voltak  problémák  a  fizetési  morállal.  Az  MRGSZ  
elnöksége  minden  a  tagok  részéről  beérkezett  fizetési  halasztást,  könnyítést,  vagy  barter  
megállapodást támogatott, de ennek ellenére behajthatatlan követelések is keletkeztek. 

Az előre megfizetett regisztráció és játékvezetői díj csak részben váltotta be a hozzá fűzött  
reményeket, ezen a területen együtt kell tovább dolgozni a klubvezetőkkel.

Nagy újításnak számított az először kiírásra került MRGSZ utánpótlás fejlesztési pályázata.  
Ezzel  végérvényesen  búcsút  intettünk  annak  a  részben  már  eltörölt  alanyi  jogon  járó  
támogatásnak, amely teljesen életszerűtlennek bizonyult, különösen az ellenőrizhetőség és a  
fenntarthatóság szintjén.  A gyermekbetegségek persze itt  is előjöttek,  de a koncepció és a  
törekvés egy motiváló rendszer kiépítésére  mindenki  számára világossá vált.  A jövőben a  
döntéshozatal felgyorsítására, a kifizetések és az elszámolások pontosságára mindenképpen  
több figyelmet kell fordítani, mind a kiíró, mind a pályázó szervezetek részéről.

A  felnőtt  és  utánpótlás  válogatottak  terén  az  útkeresés  jellemezte  2012-t.  A  felnőtt  
válogatottnál többször is történt stábcsere, míg a sorsdöntő utolsó tavaszi csoportmérkőzéstől  
kezdődően  ismét  Neuzer  András  kapta  meg  a  bizalmat.  Bár  válogatottunk  kikapott  a  
pótselejtezőn  Bulgáriától,  az  örmények  kizárása  miatt  azonban  mégis  maradhattunk  a  
csoportban. Az, hogy helyünk van itt, azóta be is bizonyosodott, hiszen sikerült visszavágni a  
bolgároknak (28-23) és a felülről jövő szlovénoktól is csak egy pontos vereséget szenvedtünk  
(8-7). A csoportba alulról jövő, de mindenkin végiggázoló Ciprus ellen nehéz lesz harcba  
szállni, de az osztályozót jelentő csoport második hely továbbra is reális cél. Annál is inkább,  
hiszen 2012 őszén a FIRA közbenjárásával Raphael Saint-André a OM Lyon egykori trénere,  
volt profi játékos érkezett hozzánk szakmai igazgatónak. Személyében egy új vezetési stílus, új  
látásmód és új szakmaiság érkezett, mely lendületet adhat nem csak a felnőtt férfi XV, de a  
férfi és női 7s szakágnak is. Az Elnökség nagy feladata a megfelelő források megtalálásával  
ennek a szakmai projektnek az életben tartása. 

A  sikertelen  utánpótlás  szövetségi  kapitányi  pályázat  nyomán  továbbra  is  ’gazdátlan’  
utánpótlás csapataink az anyagi lehetőségekhez mérten tisztességesen felkészültek és bár a  
végeredmény felemás lett  – az U18 kiesett  a B divizióból,  míg U20-as csapatunk ismét a  
Final4 tagja volt – bízunk benne, hogy 2013-ban újra sikerekről számolhatunk majd be, főleg  
úgy, hogy a FIRA hazánknak ítélte a C Divíziós U18 EB rendezést.

A női szakágból sajnos ezúttal sem jött ki a várt eredmény, azaz a top 12 európai csapat  
közé  való  bejutás,  remek  eredményeinknek  köszönhetően  mégis  kiemelkedő  fejlődést  
mutattunk ranglistás helyezés terén (9 helyet előre lépve európai 19.). Raphael Saint-André  
bekapcsolódásától a női csapat fejlődését tekintve is sokat várunk 2013-ban. Nem titkoltan ez  
a  szakág  lehet  az  egyik  stratégiai  fegyverünk,  mely  mindenképpen  befektetést  igényel  a  
jövőben.

 
A Szövetség  nemzetközi  kötelezettségeinek  eleget  tett  2012-ben is,  minden konferencián,  

többször önköltségen biztosította Magyarország képviseletét. A FIRA 2012. decemberi párizsi  
tisztújító közgyűlésén pedig újabb történelmet írtunk, hiszen Magyarországnak először lett  
választott képviselője az Európai Szövetség Igazgató Tanácsában. Úgy gondolom ez is annak  
a  folyamatnak  a  része,  melyben  észlelik  és  elismerik  az  MRGSZ  munkáját.  Szintén  
decemberben került kommunikálásra, a 2013 évi IRB Trust Grant pályázat elbírálása, ahol az  
MRGSZ  az  elmúlt  évekhez  képest  7%-os  emelt  támogatást  kapott,  amit  kifejezetten  
magyarországi ’befektetésnek’  szán a nemzetközi szövetség és célzottan a Get Into Rugby  
tömegbázisnövelő program indítására ’címkéztek meg’.



Az MRGSZ működésének alappillérei a stratégiai döntéseket hozni hivatott Elnökség a napi  
ügyekben illetékes  főtitkár  és  a  távolabbi  célokért  dolgozó Technikai  Igazgató.  Az  elmúlt  
évben  rendkívül  sok  innovatív  plusz  munka  hárult  Bőhm  Balázs  főtitkárra,  elég  csak  a  
pályázati  rendszer  kidolgozására,  az  elektronikus  játékos  adatbázisra,  a  bizottságok  
munkájának segítésére és a temérdek rendezési feladatra gondolni. Harmath Ákos Technikai  
Igazgató  a  tavasszal  újabb  négy  éves  mandátumot  kapott,  projektjeiből  főleg  az  oktatási  
jellegűek voltak többségben, a jövőben viszont egyik fő feladata a Get Into Rugby vezetése  
lesz.  A  tavaszi  budapesti  GIR  mintaprojekttől  pedig  már  rövidtávon  is  azt  várjuk,  hogy  
beindítsa  a  fővárosi  utánpótlás  nevelést.  Az  elmúlt  év  másik  szervezeti  működésben  elért  
részsikere,  hogy  sikerült  feltölteni  és  működésre  bírni  a  bizottságokat.  Így  az  edzői,  az  
utánpótlás, az igazolási és a versenybizottság is teljes létszámmal funkcionál. Sőt mi több,  
évek óta először sikerült megmozgatni az edzői társadalmat a decemberi Edzői konferencia  
keretei  között,  mely  mindenképpen  egy  jövőbe  mutató  és  egyben  hiánypótló  kétoldalú  
kommunikáció kezdete lehet.

Végezetül  néhány gondolattal  szeretném lezárni nem csak az elmúlt  esztendőt,  hanem a  
leköszönő Elnökség teljes 4 éves ciklusát. Talán nem vagyok egyedül, amikor azt mondom,  
hogy nagy utat jártunk be. Én magam sem gondoltam volna, amikor 2009 tavaszán először  
ültem le az új Elnökséggel a tisztújító közgyűlést követően, hogy ennyi munka vár rám, ennyi  
öröm  és  néha  bizony  ennyi  gond  és  bosszúság  ér.  A  bejárt  út  bizony  mélységekben  és  
magasságokban  gazdag  volt,  de  mindvégig  áthatotta  az  Elnökség  azon  akarata,  hogy  
döntéseivel segítse a magyar rögbi fejlődését. Rengeteg sebből vérzett a szövetség, ki kellett  
rángatni  a  vegetatív  állapotból.  A  régi  rendszerek,  beidegződések  lerombolása,  
megváltoztatása nem kevés fájdalommal és ellenérzéssel és néha ellenállással  járt.  De ha  
visszatekintek, hogy honnan indultunk és hová érkeztünk, nincs bennem kétely, hogy jó úton  
járunk.  Abban  viszont  egészen  biztos  vagyok,  hogy  nagyon  hosszú  út  van  még  előttünk,  
melyhez  tettre  kész  és  eltökélt  Elnökségre  van  szükség,  olyanra,  aki  hasonlóan  a  most  
leköszönőhöz nem fél majd a változástól, sőt elődjéhez hasonlóan generálja azt.

Kívánok mindenkinek eredményes munkát és további sportsikereket a 2013-es esztendőre.

Túri Pál
Magyar Rögbi Szövetség
Elnök

Az  MRGSZ  Elnökségi  üléseiről  szóló  határozatok  aktualizálva,  évekre  visszamenőleg 
megtalálható a rugby.hu dokumentumok menüpontjában:
http://www.rugby.hu/uploads/kozponti_dokumentumtar/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi%20hat
%C3%A1rozatok%20t%C3%A1ra%202012%20%C3%A9v..pdf

Az összes Elnökségi ülésről, megbeszélésről készült hangfelvétel és kivonatos jegyzőkönyv, 
mely nyilvános, kérésre bárki számára hozzáférhető!

http://www.rugby.hu/uploads/kozponti_dokumentumtar/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi%20hat%C3%A1rozatok%20t%C3%A1ra%202012%20%C3%A9v..pdf
http://www.rugby.hu/uploads/kozponti_dokumentumtar/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi%20hat%C3%A1rozatok%20t%C3%A1ra%202012%20%C3%A9v..pdf


3. SPORTDIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAINK ALAKULÁSA 2012-BEN  

Az  évben  szokásos  nemzetközi  FIRA,  és  IRB  és  hazai  sport  konferenciák,  találkozók  és 
események meghívásainak kivétel nélkül eleget tettek az MRGSZ szakmai delegáltjai, annak 
ellenére, hogy nem mindegyik alkalom volt költségtérítéses.

A 2012. évet sokáig különlegesnek tekinthetjük majd, és bizonyára szívesen emlékezünk 
majd vissza az áprilisi Budapest Gellért Hotelben megrendezett főtitkári-, technikai igazgatói  
konferenciára, valamint az október 6.-i RWC 2015 HUN-BUL selejtező meccshez kapcsolódó 
VIP vendégek fogadására.

Az összes korosztályban képviseltettük válogatottjainkat a nemzetközi versenyeken, ahol 
megfelelő felkészülés után többnyire sikeresen szerepeltünk. 

A  hazai  rendezésű  eseményeinken  népes  számú  fiatal  rögbis  kapott  bemutatkozási 
lehetőséget a nagyközönség előtt, úgy mint felnőtt válogatott mérkőzések (Izrael, Bulgária – 
Diákolimpia; ENTC VII.).

Hazánkba látogató FIRA-AER / IRB tisztségviselők, ellenőrök, játékvezetők 2012 évben:

FIRA TD and GS konferencia Budapest Gellért Hotel 2012. április 19.-22. 
63 fő Európa 35 országából a teljes FIRA vezérkar és 6 Nemzet tisztségviselői részvételével.
Jean-Claude  Baque  FIRA  elnök,  Michel  Arpaillange  IRB  fejlesztési  tiszt,  Max  Godemet 

francia  szövetségi  képviselő  és  a  Budapesti  Francia  Intézet  képviselői  személyesen 
tekintették meg a HUN-ISR mérkőzést Esztergomban, majd a Champ Pubban a hivatalos FIRA 
vacsorán sportdiplomáciai egyeztetést folytattak a magyar rögbiben rejlő lehetőségekről. 

Rugby World Cup 2015 kvalifikáció Európai kezdőrúgás, England Rugby 2015, IRB és FIRA 
VIP 

Budapest Gellért Hotel és Kecskemét Széktói stadion 2012. október 4.-6., Az európai körút 
alkalmával a Webb Ellis kupa is hazánkba látogatott, így minden érdeklődőknek esélye nyílt a  
közelébe férkőzni.

Vendégek: 
Bernard Lappaset IRB elnök,
Jean-Claude Baque FIRA elnök, 
Lawrence Dallaglio ER2015 nagykövete világsztár sportoló, 
Enda Connolly RWC 2015 szerviz menedzser,
Dominic Rumbles IRB kommunikációs igazgató,
Laura Brown ER2015 kommunikációs menedzser,
Ross Young ER2015 CEO
Program: 
- Október 5. Parlamenti fogadás a Sport szakállamtitkár úrnál Dr. Simicskó Istvánnal
-  Továbbá  a  kísérő  személyzet,  vendégek  fogadása  a  Pavillon  De  Paris  budapesti 

étteremben  a  Francia  Intézet  támogatói,  valamint  a  magyarországi  francia  cégek 
jóvoltából.

- Október 6. munkareggeli Schmidt Pál elnök úr fogadása
- Sajtótájékoztató Kecskeméten
-  Magyarország  –  Bulgária  mérkőzés,  Diákolimpia  és  női  7’s  versenyek,  valamint 

bankett Kecskeméten
Minden eseménye a Total Rugby stábja jelen volt és rengeteget forgatott.



Nemzetközi mérkőzéseink 
FIRA/IRB által delegált ellenőrei:

Mircea Paraschivescu úr Románia (Izrael elleni ellenőr) – április 21. Esztergom
Michel Arpaillange úr Franciaország (Bulgária elleni ellenőr) – október 6. Kecskemét

FIRA-AER Nemzetközi Játékvezetők:
Ramonas Grumbinas úr Litvánia (Izrael ellen játékvezető) – április 21. Esztergom
Jean-Luc  Rebollal  úr  Franciaország  (Bulgária  elleni  játékvezető)  –  október  6. 

Kecskemét

Játékvezető és Edzőképző delegált szakemberei:
LJ Adams hölgy Anglia (ENTC VII.)
Sarah Hunter hölgy Anglia (ENTC VII.)
Graham Smith úr Anglia (ENTC VII.)
Clare Daniels hölgy Anglia (ENTC VII.)
Kevin Craddock úr Anglia (ENTC VII.)
Jock Peggie úr Skócia (IRB Level II. edző képzés)

Nemzetközi  eseményre meghívást nyert Priskin Csaba játékvezető, és Harmat Ákos, Dr. 
Magyarovics Gyula mérkőzés ellenőrök.

Klubjaink, és sportszakembereink mindezek mellett számos egyéni szervezésű nemzetközi 
barátságos mérkőzésben voltak érintettek idegenben és itthon.



4. A   TECHNIKAI  IGAZGATÓJA  2012  ÉVI  TEVÉKENYSÉGÉNEK   
BEMUTATÁSA

A 2012. évben a legfőbb változás a technikai igazgató munkájában, hogy megszűnt a havi 
fizetés és   átalakult  projekt alapú értékeléssé és a hozzátartozó keretösszeg is jelentősen 
csökkent.  Hiszen  hivatalosan  az  IRB  által  kapott  támogatást  a  pozíció  díjazására  kellene 
fordítani, míg mi a teljes költség térítésre fordítjuk, amiben utazási  költségek, nyomtatási  
költségek is vannak.  Az új elszámolási forma első látásra nagyon jónak tűnt, hiszen elősegíti 
a pontosabb elszámolást és motiválóan hathat az új projektek benyújtására. Az idei évben 
(főleg az első félévben) azonban több olyan akadály volt, ami teljesen bizonytalanná tette a 
munkavégzést. Az egyetemi projekt például az oktatások megkezdése után lett elbírálva, a 
vállalási díj 50 % való csökkentésével, ami 700 forintos bruttó óradíjat jelentett a technikai  
igazgatónak. Nagyon sokszor csúsztak a kifizetések, tehát az Szövetségtől érkező díjakra nem 
lehetett számítani, így kénytelen voltam a más területeken végzett munkáimat növelnem.

A második félévben pozitív változás volt, hogy a főtitkár úr a szövetség által előkészített  
projekteket rendelt meg, így a munka hatékonyabbá vált.

A részletes projekt leírások az elnökség számára elküldésre kerültek.

2012. évi projektek:
2011/12. II. féléves egyetemi project:

 Semmelweis Egyeteme Testnevelési és Sporttudományi Kar
◦  nappali BSC    – szabadon választható tárgyak keretében, 15 alkalom
◦  nappali  MSC  –  kötelezően  választható  rekreációs  mozgásformák 
 labdajátékok, 2 alkalom
◦  levelező BSC   – szabadon választható tárgyak keretében, 4 alkalom
◦  levelező  MSC  –  kötelezően  választható  rekreációs  mozgásformák 
 labdajátékok, 2 alkalom

Szegedi Tudományegyetem
◦  nappali  BSC     –  szabadon  választható  testnevelési  tárgyak 

keretében, 15 alkalom

A  kurzusok  minimum  15  főnél  kerülnek  elindításra  és  20  fő  a  maximális 
létszám,  kivéve  a  kötelezően  választható  mozgásformáknál,  mert  ott  a 
csoportlétszámok határozzák meg a létszámot.

Minden félévben közel száz hallgató ismerkedik meg különböző szinteken a 
rögbivel.

Készenállási feladatok:
A készenléti feladatok a következő csoportokba oszthatóak:

◦   kapcsolattartás a csapatokkal
◦   kapcsolattartás az IRB-vel, FIRA-AER-rel
◦   kapcsolattartás a környező országok szövetségével
◦   kapcsolattartás további külső szervezetekkel
◦   versenybizottsági tevékenység
◦   stratégiai tervezés és a terv folyamatos aktualizálása



Konferenciák:
Technikai igazgatói konferenciák Budapest és Prága

Oktatás:
Videó elemző képzés

Válogatott melletti munka
Az I. félév végén, amíg nem volt új szakmai vezetés a felnőtt XV-ös válogatottat vezettem. Az  
edzésekről jelentés készült az elnökség számára.

Érd, 2013. január 20.
Harmat Ákos



5. A VÁLOGATOTTAK 2012. ÉVI NEMZETKÖZI SZEREPLÉSE  

FELNŐTT KOROSZTÁLY

XV rögbi

Esemény: FIRA-AER Európai Nemzetek Kupája, 2 divízió, C csoport
Dátum, helyszín: 2012. április 21., Esztergom
Csapatok:

Magyarország Izrael
Eredmény:  05 - 44

A Magyar Válogatott névsora:
Heckel Zoltán1  Gecse Dániel  Máté 2 Dan Toth 3 Brand Andre 4 Prágai  András 5 Balogh 
Tamás 6 Nicolas Vallo 7 Bárdos András 8 Collet Gregoire 9 Teisenhoffer László 10 Prakter 
Attila 11 Gyurcsik Achilles 12 Kendi Gábor 13 Bővíz Károly 14 Jung Szilárd 15 Szabó Tamás 16 
Pluhár Dániel 17 Réfi Attila 18 Kamarics Viktor 19 Bán Gergő 20 Pásztor Tibor 21 Gáspár 
Gergő 22
Pontszerzők: Jung 5
Edző: Harmat Ákos

Esemény: FIRA-AER Európai Nemzetek Kupája, 2 divízió, C csoport
Dátum, helyszín: 2012. május 19., Oslo
Csapatok:

Norvégia Magyarország
Eredmény: 14 - 28

A Magyar Válogatott névsora:
Heckel Zoltán 1 Pluhár Dániel 2 Nagy Roland 3 Jámbor Attila 4 Bárdos András 5 Tóth Dániel 
Mátyás 6 Réfi Attila Ale 7 Brand Andre 8 Bán Gergő 9 Gareth Lloyd 10 Collet Gregoire 11  
Gyurcsik Achilles 12 Ódor Tamás 13 Prakter Attila 14 Nagyhegyesi Szabolcs 15 Dan Toth 16 
Kovács-Goda István 17 Prágai András 18 Balogh Tamás 19 Katona Jonathan 20 Kendi Gábor 
21Jung Szilárd 22
Pontszerzők: Collet 10, Bárdos 5, Gyurcsik 5, Prakter 5, Lloyd 3, 
Menedzser: Neuzer András
Edző: Szőllősi László, Suiogan Károly
Gyúró: Gelecsák Dániel

Esemény: FIRA-AER Európai Nemzetek Kupája, 2 divízió Play off
Dátum, helyszín: 2012. június 23., Szófia
Csapatok:

Bulgária Magyarország

http://rugby.hu/jatekosok/1991/03/14/kovacs-goda-istvan
http://rugby.hu/jatekosok/1991/01/18/prakter-attila
http://rugby.hu/jatekosok/1982/05/11/mathe-zoltan
http://rugby.hu/jatekosok/1992/09/24/jung-szilard
http://rugby.hu/jatekosok/1987/10/11/gyurcsik-achilles
http://rugby.hu/jatekosok/1978/10/09/gecse-daniel-mate


Eredmény:  29 - 26

A Magyar Válogatott névsora:
1 Heckel Zoltán 2 Máthé Zoltán 3 Nagy Roland 4 Jámbor Attila 5 Bárdos András 6 Tóth Dániel 
7 Réfi Attila 8 Brand Andre 9 Bán Gergő 10 Teisenhoffer László 11 Collet Gregoire 12 Ódor 
Tamás 13 Mészáros Benjámin 14 Katona Jonathan 15 Nagyhegyesi Szabolcs, 16 Szabó Tamás 
17 Kovács-Goda István 18 Gyenes Ede József 19 Gelecsák Dániel 20 Juhász Imre 21 Németh 
Krisztián 22 Nicolas Valloo

Pontszerzők: Teisenhoffer 7, Bárdos 5, Heckel 5, Ódor 5, Collet 4,
Szövetségi menedzser: Neuzer András
Edző: Szőllősi László, Suiogan Károly
Gyúró: Benkó Magdolna

Esemény: FIRA-AER Európai Nemzetek Kupája, 2 divízió C csoport
Dátum, helyszín: 2012. október 6., Kecskemét
Csapatok:

Magyarország Bulgária
Eredmény:  28 - 23

A Magyar Válogatott névsora:
1 Heckel Zoltán 2 Gecse Dániel 3 Dan Toth 4 Jámbor Attila 5 Koller Zoltán 6 Réfi Attila 7 Tóth 
Máté 8 Brand Andre 9 Bán Gergő 10 Gareth Lloyd 11 Collet Gregoire 12 Gyurcsik Achilles 13 
Kendi  Gábor 14 Prakter Attila 15 Nagyhegyesi  Szabolcs 16 Kovács-Goda István 17 Pluhár 
Dániel  18 Prágai  András 19 Gyenes Ede 20 Bíró Gábor 21 Teisenhoffer  László 22 Katona 
Jonathan 23 Máthé Zoltán

Pontszerzők: Nagyhegyesi 8, Gyurcsik 5, Réfi 5, Tóth 5, Lloyd 3,
Szövetségi menedzser: Neuzer András
Edző: Raphael Saint-Andre, Szőllősi László, Suiogan Károly
Gyúró: Benkó Magdolna
Orvos: Dr. Hidas Péter

Esemény: FIRA-AER Európai Nemzetek Kupája, 2 divízió C csoport
Dátum, helyszín: 2012. október 27., Ljubljana
Csapatok:

Szlovénia Magyarország
Eredmény: 8 - 7

A Magyar Válogatott névsora:
1 Heckel Zoltán 2 Bíró Gábor 3 Nagy József 4 Jámbor Attila 5 Koller Zoltán 6 Bartus Gábor 7  
Tóth Máté 8 Réfi Attila 9 Bán Gergő 10 Gareth Lloyd 11 Collet Gregoire 12 Gyurcsik Achilles 
13 Kriskó Tibor 14 Prakter Attila 15 Nagyhegyesi Szabolcs 16 Madarász Viktor 17 Pocskai  
Szabolcs 18 Suiogan Károly 19 Csiernik János 20 Gelecsák Dániel 21 Teisenhoffer László 22 
Katona Jonathan 23 Kendi Gábor

http://rugby.hu/jatekosok/1991/09/01/ban-gergo
http://rugby.hu/jatekosok/1991/09/01/ban-gergo
http://rugby.hu/jatekosok/1992/10/24/teisenhoffer-laszlo
http://rugby.hu/jatekosok/1991/09/01/ban-gergo
http://rugby.hu/jatekosok/1982/05/11/mathe-zoltan


Pontszerzők: Bán 5, Collet 2
Szövetségi menedzser: Neuzer András
Edző: Raphael Saint-Andre, Szőllősi László, Suiogan Károly
Gyúró: Benkó Magdolna

Felnőtt XV Rögbi Válogatott Szakmai értékelése 2012
Harmat Ákos 2012. áprilisig:

MAGYARORSZÁG - IZRAEL
ENC 2C

2012.04.21.
Statisztikai és mérk zés elemzéső

Videóanyagok
Fira-Aer jegyzőkönyv: http://www.fira-aer-rugby.com/match-1215.htm
On-line videó: http://mrgsz.hu/hirek/2012/04/22/hru-tv-magyarorszag-izrael
Teljes videó/ Full video: http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN_ISR_teljes.avi
Célok / Tries: http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_tries.mp4

http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_tries.mp4
http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN_ISR_teljes.avi
http://mrgsz.hu/hirek/2012/04/22/hru-tv-magyarorszag-izrael
http://www.fira-aer-rugby.com/match-1215.htm


Támadó dobások / Hungary Lineouts: http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-
ISR_tries.mp4
Védekező dobások / Israel Lineouts: http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-
ISR_LO_ISR.mp4
Tolongások / Scrums: http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_scrums.mp4
Labdavesztések / Turnovers: http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_turnovers.mp4
Büntetők / Penalties: http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_PEN.mp4

A csapatok eddigi csoportmérkőzései:
Izrael: Győztes,Vesztes,GY,GY,GY
Magyarország: GY,V,V,GY,V,V

16/10/2010 Hungary 22 -16 Austria
30/10/2010 Israel 23 -14 Hungary

06/11/2010 Denmark 21 – 20 Hungary
09/04/2011 Israel 20 – 11 Austria

07/05/2011 Denmark 27 - 19 Israel
14/05/2011 Norway 3 - 15 Israel

04/06/2011 Hungary 21 - 5 Norway
22/10/2011 Austria 26 – 28 Israel

29/10/2011 Hungary 13 – 21 Denmark
29/10/2011 Israel 22 – 11 Norway
05/11/2011 Austria 38 - 7 Hungary

A magyar csapat számára a tavalyi év egyértelmű törés volt. Komoly problémák
jöttek felszínre. Pár probléma különböző területről:

- játékosok nyíltan támadták a vezetőket,
- interneteztek hajnalig a mérkőzés előtt,
- széthúzást éreztek csapaton belül a játékosok,
- Ausztriába gyakorlatilag vezető nélkül utazott a csapat.

2012. március 28-án tudtam elkezdeni a munkát.
A programomban vállalt célok a következőek voltak:

- a becsületünk visszaszerzése (AUT-HUN 38-7),
- egy ütőképes csapat kialakítása az osztályozó mérkőzésre,
- a játékosok válogatotthoz fűződő viszonyának helyreállítása.

A felkészülési időszakba 4 edzés és egy elmaradt felkészülési mérkőzés fért bele, ami nagyon 
kevés  volt.  Az  elnökségnek  írt  heti  edzésjelentéseimben  kitértem  az  erősségekre  és 
fejlesztésre váró területekre.

Pozitívumok: Fejlesztésre váró területek:
- dinamikus a csapat
- lendületesen támadunk
- egyéni képességek jók
- megfelelő testalkatú, kondíciójú játékosok vannak
- csapatszerű védekezés

http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_PEN.mp4
http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_turnovers.mp4
http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_scrums.mp4
http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_LO_ISR.mp4
http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_LO_ISR.mp4
http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_tries.mp4
http://www.rogbisuli.hu/20120421/HUN-ISR_tries.mp4


- mikroszituációs döntések

Bár a felkészülést igazából nem akadályozta, de érdemes kitérni pár számomra 
megdöbbentő dologra:
- a játékosok egy része nem is válaszolt a behívóra,
- az Exiles játékosai nem kapták meg a csapatvezetőtől a behívót,
- legtöbben nem szólnak, ha nem jönnek edzésre, ez nekik teljesen természetes,

Véleményem  szerint  a  csapathoz  való  viszony  nagyon  fontos,  így  az  egyik  legfontosabb 
kiválasztási elv volt a megbízhatóság.

A KERET
A kezdetektől a kerettagjai voltak, de nem dolgoztak velünk:

- sérülés miatt :TÓTH M., KATONA J. és JUHÁSZ I.
- angliai lakhelyük miatt: D. TOTH, GECSE D.

Az utolsó héten megsérültek még kezdő játékosaink:
- Tolongás: MÁTÉ Z., DELI R.
- Szélső: JANOTKA L.

A mérkőzésre a következő keretet neveztem:
HUN CSERÉK
TOTH D pillér SZABÓ T
GECSE D sarkazó PLUHÁR D
HECKEL Z pillér x
BRAND A 2.soros RÉFI A.
PRÁGAI 2.soros x
VALOO N leváló KAMARICS V.
BALOGH T leváló x
BÁRDOS A összefogó x
COLLETE G. tolongás fedezet BÁN
TEISENHOFFER L irányító x
PRAKTER A szélső PÁSZTOR T
GYURCSIK A center GÁSPÁR G.
KENDI G center x
BŐVÍZ K szélső x
JUNG SZ. hátvéd

Kérdések a kerettel kapcsolatban:

Sokan későn tudták, meg, hogy kerettagok-e!
Sajnos a sérültek miatt későn tudtam végleges keretet hirdetni. Én is a korai kerethirdetés 
híve vagyok, a következő alkalommal remélem hamarabb meg tudom majd tenni.

Sokan nem azon a poszton játszottak, ahol a klubban szoktak!
Igyekeztem minden játékosnak megtalálni a megfelelő posztot, ahol a válogatott számára a 
legnagyobb segítséget tudja nyújtani. Talán voltak meglepő húzások, de a legtöbb szerintem 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket.



FELKÉSZÜLÉS, MÉRKŐZÉSTERV
Az  előzetes  információk  és  a  videók  alapján  sikerült  pontosan  feltérképezni  az  ellenfél 
taktikáját,  amely  a  2.  tolongás  hullámra épül  a  10-es körül.  Emiatt  a  taktika miatt  és  az 
Ausztriában tapasztaltak miatt, a játéktervben a következő elemek voltak a legfontosabbak:

- kemény védekezés a nyílt tolongások mellett a 10-esig
- stabil dobások és zárt tolongások

Az Izraelben lejátszott mérkőzés utáni információk alapján talán mi voltunk az esélyesebbek, 
de az ausztriai  mérkőzés és a edzések azt  mutatták  van min dolgozni,  amit nem lehet 4 
edzésen kijavítani, ráadásul egy teljes új kerettel kezdtük meg a munkát.  
A  válogatott  táborában  a  hangulat  nagyon  pozitív  volt,  nem  éreztem  széthúzást,  nem 
tapasztaltam semmilyen fegyelmezetlenséget. Jó példa, hogy pénteken 19.00-kor kezdődött 
az edzés, de aki tudott, az még a 3/4-ből is részt vett a 17.00-kor kezdődő bedobás edzésen.

A MÉRKŐZÉS
Az eredmény mindenkit sokkolt.

Bár az Ausztria elleni mérkőzés után többen mondtuk, hogy itt tart a magyar rögbi, nincs 
ilyen szintű meccs a magyar bajnokságban, azért én is bíztam egy szoros mérkőzésben.

A statisztika megmutatja azokat a pontokat, amelyek meghatározták a mérkőzés kimenetét:
- Bedobás:  5/15.  Ez  számomra  a  legérthetetlenebb.  Igaz  a  Danival  nem  sokat  

dobtunk, de edzésen nem látszott ilyen szintű összeomlás. Az első 4 magyar dobás 
jó volt, aztán szinte az összes többi rossz. Egyenlőre nem tudom az okát.

- Büntető: 18 kapott büntetővel nem lehet mérkőzést nyerni. 15 pontot szereztek 
büntetőrúgásból, nem beszélve a sok vesztett területről. Mindenképpen kérem a 
játékvezetői testületet, hogy megbeszélésünk szerint elemezze ki a mérkőzést, mert 
ez kulcs terület volt a meccsen.

- Labdavesztés: 12 labdát vesztettünk el nyílt tolongásban. Sok.

A céloknál az induló fázis a következő:
- Izrael 1. cél: 10 méteres Izraeli dobásnál rossz, a megbeszélteknek nem megfelelő 

védekezés.
- Izrael 2. cél: labdavesztés a nyílt tolongásban a középpályán. Egy passz és a 14-es 

befut.
- Izrael 3. cél: rontott magyar bedobás az ISR 22 méteresen.
- Izrael 4. cél: rontott magyar bedobás az ISR 30 méterén.
- Izrael 5. cél: szép Izraeli támadás.

További hibák:
- rossz védekezés a nyílt tolongásban
- rossz tolongás védekezés a nyílttoli – 10-es közötti sávban
- sokszor rossz egyéni védekezés
- támadásokat nem fejeztük be, kulcs pontokon hibáztunk.

Pozitívumok:
- a csapat az utolsó pillanatig hajtott



- nem szidták egymást, férfiként fogadták az eredményt
- sokan jól játszottak, bizonyítottak a posztjukon
- a zárt tolongások jók voltak
- elfogadták a körülményeket pl: fizetni kellett a kajáért, stb.

Következő mérkőzés:
- Norvégia bár könnyebb ellenfél, otthon Izraellel is szoros mérkőzést játszott
- 2. mérkőzés lesz, több sérült visszatér

Neuzer András és felkért menedzsment 2012. májustól:

NORVÉGIA –MAGYARORSZÁG 14 : 28

Először is szeretném megköszönni az Elnökség és a tagság támogatását!
Az  ideiglenesen  megbízott  vezetés  sikeresen  teljesítette  a  sorsdöntő  mérkőzésre  való  
felkészülést.  A  Szőlőssi-Suiogan  kettős  részletesen  kielemezte  az  ellenfelet,  és  a  magyar  
játékosokat.  Megfelelően  értékelve  lettek  a  játékosok  pozíció  teljesítménye,  ez  alapján  
megtalálták a legmegfelelőbb pozíciókat.

A  játékosok  írásban  megkapták  a  kidolgozott  taktikát,  így  mindenki  pontosan  tudta  a  
feladatát. Az esztergomi edzőtábor, a csütörtök délelőtti hiányzásokkal együtt is sikeres volt.  
Dr  Hidas  Péter  koncentrációt  és  teljesítményt  javító  vitamint  javasolt  a  csapatnak,  amit  
alkalmaztunk.  Ellátta  a  játékosok  sérüléseit.  A  segítők  munkáját  és  hozzáállását  nagyon  
köszönöm.
A játékosok egyöntetűen pozitívan értékelik a szakmai segítők pozíció létre hozását. 
A mérkőzésen egy nagyon jól felkészített Norvég válogatott fogadott bennünket. Fizikailag  
vitathatatlanul  erősebbek  voltak  nálunk,  de  a  jól  irányító  10-es  és  keményen  védekező  
tolongás rendre meghiúsította a norvég támadásokat. Támadásaink az első félidőben több  
egyéni hiba miatt rendre megakadt, de a második félidőben sikerült befejezni, és időnként  
látványos játékkal kirukkolni.

Összességében  az  idősebb  rutinos  és  a  fiatal  tehetséges  játékosok  kombinációja  jól  
működött. Első sorban ennek köszönhető a győzelem.
Sajnos most is sok büntetőt ítéltek ellenünk.
Ezt meg kell változtatni, mert büntetőkkel el lehet veszíteni egy mérkőzést.
 
A mérkőzés másnapján a játékosoktól bizalmat és hitet kértem magukhoz és a vezetőkhöz  
egyaránt.  Ahhoz,  hogy sikeresek legyünk ez elengedhetetlen.  Ezért  kértem a játékosokat,  
hogy amennyiben ebből bármi hiányzik, inkább ne vállalják a válogatottságot, mind addig,  
míg így nem gondolkodnak. Ez így tisztességes és a siker alapja.
 
Bízom  benne,  hogy  valamennyi  játékosra  teljes  odaadással  számíthatok,  és  ismét  létre  
hozhatunk egy sikerre hivatott nemzeti válogatottat. Írjuk vissza magunkat az európai rögbi  
középcsapatai sorába.
 
Üdvözlettel:Neuzer András
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                    Jellemzés a Bulgária – Magyarország mérkőzésről

    Mielőtt a meccsről bármit is nyilatkoznék (amit nem tudtam utólag megnézni), a meccs  
előtti hétről egy két gondolat: 
-  nagyon nehezen jött  össze a csapat,  még kedden sem tudtuk biztosan,  hogy kire lehet  
számítani és kire nem, 
- úgy állítottunk csapatot, hogy fontos játékosok hiányoztak az előző Norvégia elleni győztes  
csapatból: Pluhár D., Balogh T., Prágai A., Gareth L., Gyurcsik A., Kendi G., Prakter A., Jung  
Sz.. 
Azok  a  játékosok,  akik  jelen  voltak,  nagyon  pozitívan  álltak  hozzá,  és  a  maximumot  
teljesítettek az edzéseken.

A „Meccs”

   A  meccs  előtti  taktikai  megbeszélésen,  minden  játékos  tudomásul  vette,  hogy  milyen  
taktikával kezdünk, és mit fogunk játszani. Az első félidőben be is tartották, és meg volt az  
eredmény: 19-3 a szünetben. Az eredmény nem tükrözi  a pályán történteket,  mivel  több  
kihagyott helyzetünk volt, csak a pontszerzés előtti koncentrációhiány vagy a lazaság miatt,  
nem vezetünk legalább 30 ponttal. 
Az első félidőben nagyon jó működött a nyomás, támadásban, de még inkább védekezésben.  
A játékosok támogatták egymást védekezésben és támadásban is.  A zárttolongások nem  
voltak nagyon biztosak, volt, amikor elveszítettük a saját tollinkat, és volt, amikor hoztuk az  
ellenfél tollit. 
A  bedobásokkal  ugyan  az  volt,  Tóth  Dani  és  Jámbor  Attila  több  labdát  szereztek  az  
ellenféltől.  Sajnos a meccs elején a 16- ik percben Brand André megsérült,  és pár kilóval  
könnyebb lett a tolongásunk, amit meg is éreztünk.
   A második félidő elején mindenki nagyon optimista volt és bizakodó, de azt a játékot, amit  
az  első  félidőben  játszottuk  már  nem  tudtuk  hozni,  és  a  bolgárok,  akiket  már  leírtuk,  
feltámadtak és 5 percen belül 19 pontot szereztek, úgy hogy nem tudtuk őket megfogni. 5  
perces rövidzárlat volt a csapatban. 
Nem hiszem,  hogy a  kondi  hiány miatt  történt  ez,  mert  későbbiekben vittünk mi  is  célt,  
hanem a koncentráció és a kommunikáció hiánya volt az ok. A játékvezetőnek is volt hibája,  
de mind a két oldalon hibázott, nem hiszem, hogy szándékosan csinálta.
A vereség senkinek sem esett jó, mindenki sajnálta a vereséget, de azt mondom, hogy ezt a  
meccset, nem a bolgár csapat nyerte, hanem mi veszítettük el.

    VÉLEMÉNY

    - a hangulat, meccs előtt nagyon jó volt, mindenki akart,
    - hiányzott pár játékos, akinek több tapasztalata van, tolliban és ¾ - ben is
    - a tolongásba hiányzott jó pár kiló, 
    - nagyon fiatal volt a csapat, az nem baj, csak több időt kell adni nekik
    - ami jó volt ezen a meccsen: láttuk ki az, aki készen áll a válogatottságra, és ki az, akivel  
foglalkozni kell



    - ha lehetséges, jövőre nézve, a mérkőzéseket akkorra kéne szervezni, amikor mindenki  
ráér, inkább legyen 30-35 játékos, amiből tudunk válogatni. Tudom, hogy ez egy különleges  
helyzet volt, de a Szövetség és a klubok között is jobban kéne működni az egyeztetésnek.

   Az előző meccselemzéshez túl sokat nincs mit hozzá tenni, mivel most sem sikerült  
megnézni a mérkőzést, hiába kerestem a bolgár honlapon, vagy lehet, hogy ott van, de  
bolgárul még nem tudok. Tehát az emlékezetből írok.
  Az első félidőben a játékosok betartották a taktikai utasításokat, és gyors játékkal, közel a  
tolongáshoz, az első vagy maximum a második zónában támadva, sikerült többször áttörni a  
védő vonalat. A támogatás is nagyon jó működöt, mivel a III –ik sorosok mindig ott voltak és  
biztosították a folyamatosságot. A II-ik és az I sor játékosai is támogatták a támadást, több  
helyzet  volt,  amikor  ezek  a  játékosok átléptek  a védő vonalon,  csak  a  pontszerzés  előtti  
koncentrációhiány vagy a lazaság miatt, nem vezetünk legalább 30 ponttal. Ezeket a hibákat  
a tolongás és a ¾ játékosok követék el, egyaránt.
Az  első  félidőben a  védekezésről  nincs  túl  sok  mondani  való,  mivel  az  első  félidőben mi  
birtokoltuk a labdát, de akkor mikor védekező pozícióban voltunk az jó működött.
  A  második  félidőben  a  támadásaink  nem működtek  úgy,  mint  az  első  félidőben,  nem  
tudtunk pontokat szerezni.  Több ok is volt: egyéni játék próbálkozások, támogatás hiány,  
rossz  zárttolongások,  bedobások,  csomagok  és  nyílttolongások,  amiből  sok  elvesztett  
labdánk volt. Pontatlan rúgások is voltak, ezzel  át adtuk a labdabirtoklást és lehetőséget,  
hogy kontra támadjanak. Az első célt úgy kaptuk, hogy a saját tolongásunkat elvesztettük, a  
mi csapatunk támadásra állt felt, és kontrából célt vittek. A második célt újra kezdés után  
kaptuk,  ugyan  azon  az  oldalon,  a  centerek  és  a  jobb  oldali  szélső  nem  kommunikáltak  
egymással és a bolgárok fölénybe kerültek. A harmadik célt is a rossz védekezés miatt kaptuk  
meg, kihagyott mélyfogások, a koncentráció és a kommunikáció hiánya volt az ok. A csapat  
ezek után jobban oda figyelt  a támadásban, és sikerült célt vinni,  de a következő bolgár  
támadásban  hibáztunk  és  az  utolsó  percben  kaptunk  még  egy  célt,  ezzel  elvesztve  a  
mérkőzést.

   Vélemény:

- addig, amíg birtokoltuk a labdát és csapatként játszottunk, sikeresek voltunk
- védekezésben többet kell edzeni együtt, és minden játékos értse meg a szisztémát
- a rúgást akkor használjuk, ha készültünk rá
- vannak játékosok, akik a kondival nem a csúcson járnak, tehát a kluboknál többet  

kéne edzeniük

 Üdv Sőlősi László

Raphael Saint-Andre és felkért menedzsment 2012. októbertől:
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Védekezés kiemelt események 8 mozzanat
 
22 M időben 1’20 , mozgás vége = jó védekezés
Kezdő rugás 5’15nél, vége 5’40nél = védekezés
Bedobás 6’15nél, vége 7’nél figyelni a védekezést
11’40 től11’55 buta büntető hiba Réfi ellen
Kezdőrúgás 23’30 vége 24’40
30’40 től 31’30-ig bulgár cél
Kezdőrúgás 42’10 től 42’40 
48’ től 48’40 gyorsabb mozgás jó úton
1H 18Mn 45 kezdő rúgás 1h20mn27
 
Támadás kiemelt események 8 mozzanat
2’ bedobás = jó mozgás, de a pálya belső felén maradunk
10’05 és 40’40 : Türelem jellemezte a meccset
14’05 től 14’30 jó bedobás
15’20 és 15’55 között bedobás labdabirtoklással
43’38 A Réfi célja előtti események
50’58 tolongás 51.30 majd a nyilt tolongást gyorsítani
1h02Mn35 bedobás majd lassú labda 1h03mn7
22 méteres 1h09mn50 nél egészen 1h10mn45 itt pontot kellett volna elérnünk!

Szervezési munkálatokat köszönő levél:

Tisztelt Túri Pál Elnök Úr!

A Magyar Rögbi Szövetség tisztelettel adózik mindazoknak, akik részt vállaltak a 
22  éves  MRGSZ  életének  kétség  kívül  eddigi  legnagyobb  horderejű 
sporteseményének  előkészítésében,  megrendezésében,  és  a  világ  figyelmét  egy 
kicsit a magyar rögbire tudtuk irányítani.



Bizonyára  minden  rögbis,  aki  kilátogatott  2012.  október  6.-án  a  kecskeméti 
Széktói  stadionba a  Magyarország –  Bulgária  válogatott  RWC 2015 selejtező 
rögbi mérkőzésre, örök emlék marad számunkra, hogy a Webb Ellis Világbajnoki 
trófeával  és  a  világhíres  Lawrence  Dallaglioval  találkozhattunk  és  közös 
fényképeket is készíthettünk!

Külön kérjük, hogy minden egyes közreműködőnek juttassa el köszönetünket az 
áldozatos  munkájukért!  Sőt  itt  szeretnék  gratulálni  a  magyaroknak  a  rendezés 
sikeréért  tett  szerepvállalásukért,  legyen az  játékos,  öregfiú,  edző,  csapatvezető, 
vagy szurkoló!

Igazán jól esett mindannyiunk számára, hogy egy boldogságos napot élhettünk 
meg közösen, és a MAGYAR válogatott is végül győztesen hagyta el a pályát!

Budapest, 2012. október 09. 

SZLOVÉNIA - BULGÁRIA 8 : 7

A  sikeresen  megvívott  bolgár  meccs  után  álmunkban  sem  gondoltuk  volna,  hogy  a 
szlovéniai út előtt játékos létszám problémával küzd majd a válogatott. Sőt egyáltalán azt 
sem gondoltuk volna, hogy a magyar válogatottat és a vezetőt Raphael Saint-Andre-t nem 
tisztelik meg annyira a válogatott  keret tagok, hogy október 25.-én csütörtök este 3 első 
soros – köztük egy újonc – jelentkezett csak edzésre, és a többiekről sem tudott a vezetőség 
pontos információkat.

Az amatőr rögbi mivoltunkkal tisztában vagyunk, de ez sem mentség arra, hogy válogatott 
keret  tag  játékosok  nem  szólnak  időben,  hogy  nem  tudják  vállalni  a  mérkőzést.  Vész 
megoldásként  az  összes  szóba  jöhető  pillért  megkerestük,  és  Madarász  Viktort  kellett 
vészbehívóval  behívni  pénteken, míg csere sarkazóként Suiogan Károly játékára számított 
RSA.

Ugyanakkor nagy örömöt okozott számunkra, hogy a média érdeklődés továbbra is fent 
maradt  a  rögbi  iránt,  és  a  Nemzeti  Sport  újságírója  Krasz  Emil  is  a  delegációval  tartott  
Ljubljanába és tudósítást is közölt a mérkőzésről.

Az időjárás  nem kedvezett  a szabadtéri  sportnak,  úgy szakadt  az  eső,  mintha dézsából  
öntötték volna! A Ljubljana-i katlan pálya a hegyekből lezúduló vízzel teljesen megtelt, több 
helyen bokáig állt a víz a pályán. A helyi szervezés inkább hasonlított egy „megye 3” szintű  
falusi labdarugó mérkőzéshez, mintsem egy válogatott meccshez, kritikán aluli volt, aminek a 
FIRA ellenőr hangot is adott. A hazaiak a kezdőrúgás előtt 60 perccel kezdtek el egyesével 
szállingózni, a mienk addigra már a pályán melegítettek.

A taktika teljesen leegyszerűsödött, megőrizni a labdát és minden pontszerzési lehetőséget 
kihasználni.  A  tervezett  center  soron  történő  támadások  meghiúsultak  mivel  a  hosszú 
passzok nem mentek, és külső centerünk (Kriskó) is korán megsérült. Hátul a biztonságot  
kellett jelentenie a szélsőinknek (Prakter, Collet) és a fullbacknek (Nagyhegyesi), akik ezt a  
feladatot jól ellátták, a támadásokba viszont nem nagyon tudtak érvényesülni. A tolongásra 
hárult  a  labda  megtartása  illetve  megszerzése,  akiknek  jelentős  erőforrását  lekötötte  az  
elemekkel  való  küzdés  is,  nemhogy  az  ellenféllel  való  ütközet.  A kezdő nyolc  játékosból  



mindössze  2  játékosnak  (Heckel,  Bíró)  volt  éles  stoplisa  erre  a  pályára,  az  összes  többi 
műanyag vagy gumis rögbi  cipővel  állt  fel  a szlovénok,  de még inkább a „mocsár”  ellen. 
Nonszensz, hogy egy felnőtt válogatott játékos annyira nem gondol előre a mérkőzésre, hogy 
ennyire amatőr hibát kövessen el.

 Az  első  félidőben  kiegyensúlyozott  mezőny  játék  folyt,  egyszer  a  szlovénok,  egyszer 
mienknek sikerült egy hosszabb áttörés, de pontok nem születtek. Büntető próbálkozás is 
egy-egy volt, nem járt sikerrel egyik kísérletező sem. A 29. percben egy bedobást követően 
célt  szereztek  a  vendéglátók,  5-0.  Korábban  a  magyar  válogatott  biztosan  tudta  hárítani 
ezeket  az  5m  védekező  bedobásokat,  míg  támadásban  a  támadó  5m  bedobásokból 
rendszeresen célokat szereztünk, tehát a csomag szituációk kialakítása erősségünké válhat, 
ha megfelelően gyakoroljuk.

A második játékrészben felpörögtek a magyarok, több fázisos támadásokkal beszorítottuk 
a szlovénokat a saját 22-es területükre majd egy szépen felfűzött tolongás hullám után Bán 
tett  célt,  Collet  szinte  középről  nem  hibázott  5-7.  A  hazaiak  közben  emberhátrányba  is 
kerültek, a kapott pontok után nekik kellett volna felpörögni, ami igazából nem sikerült, jól 
tartottuk a pálya közepén a labdát. Aztán jött a magyar hiba, egy Nagyhegyesin végrehajtott 
későinek vélt szlovén fogást Lloyd torolt meg önbíráskodóan a mi 30 méteresünkön középen, 
amit a szlovén rúgó az 57. percben 3 pontra váltott, 8-7 re alakította az állást. 

Rengeteg  idő  volt  még hátra,  és  mi  tűntünk  pihentebbnek  és  akcióra  képesnek,  ismét 
nyomást gyakoroltunk ellenfelünkre. Ismét buta hiba következett, a kapitányunk durvaságért 
kapott  sárgalapot,  ami  inkább  feltüzelte  a  pályán  maradtakat,  és  a  78.  percben  25-30 
távolságról, a kaputól kissé balra Collet állhatott a büntetőre letett labda mögé, esélyt adva a 
győzelem megszerzésére.

Elhibázta!!!  Pedig  a  magyar  bajnokságban torony magasan a legtöbb pontot,  egyben a 
legtöbb rúgott pontot szerezte, a nagyobb nemzetközi meccs nyomását nem bírja el. Több 
pontot hagytunk ki a bolgárok ellen (17 kihagyott pont) is, pedig a csapatunkba több jónak 
vélt  rúgó  is  van,  akik  a  hazai  meccseken bizonyítanak:  Nagyhegyesi,  Lloyd,  Teisenhoffer, 
Katona, mégis a tét béklyót köt a lábakra, ezáltal a nyerhető meccseket bukjuk el.

A csapat küzdeni akarásával és összhangjával nem volt gond, mindenki nagyon is sajnálta a 
vereséget, hiszen érezhető volt, hogy nekünk áll a zászló. Normálisnak mondható időjárási 
körülmények között ezt az idegenbeli  mérkőzést 10-15 ponttal  hozhattuk volna, de ez az 
irreális környezet elmosta ezt a különbséget a két csapat között. 

Remélhetőleg a szoros tavaszi nemzetközi versenyprogram sikeresebb lesz a felkészülést 
illetően,  hiszen  2  héten  belül  következik  Ausztria  idegenben,  és  Ciprus  hazai  pályán.  A 
csoport torony magas esélyese a rengeteg angol származású ciprusi csapat,  akik győzelmi 
rekordokat döntögetnek, azért hátha tudunk meglepetést okozni egy jól szervezett csapattal, 
és egy ügyes taktikát kitaláló vezető edzővel.

7’s rögbi férfi
Fira-Aer 

7s Rugby Európabajnokság
2012. június 02-03. Winterthur, Svájc

Előzmények a felnőtt férfi 7’s magyar rögbi válogatottról:
6./2012.05.11. Elnökségi határozat
A Magyar Rögbi Szövetség 2012. május 11.-én 3 igen szavazattal (D.D., M.Cs, T. P.) elfogadta 
az a javaslatot, hogy a 2012. évi férfi  7's EB szereplésre felkérje a Battai  Bulldogok Rögbi 



csapatát,  hogy  képviselje  a  magyar  válogatottat.  A  szereplés  költségeit  az  MRGSZ  állja 
(egyeztetve a főtitkárral), azzal a feltétellel, hogy a vezető edzői tisztséget nem Vjacseszlav  
Kuzmenko tölti be.

Az  MRGSZ  Elnöksége  egyértelműen  megfogalmazta,  hogy  magyar  válogatott  hivatásos 
szállítással foglalkozó cégen keresztül utazik a versenyekre, nem járható út a saját sofőrös  
kisbuszos utazás egyetlen egy MRGSZ szervezésű versenyen sem.

Sajnos a férfi 7’s rögbi nincs megfelelően, az olimpia szakágnak megfelelően menedzselve. 
Mondhatni kaotikus a válogatott felkészülése, amin a jövőben mindenképp változtatni kell!

Ezek után az alábbi magyar delegáció utazott
1. Gregorie Colette, 1988.11.29.
2. Deli Ernest Robert, 1980.06.23
3. Prakter Attila, 1990.01.28.
4. Janotka László, 1989.09.24.
5. Katona Jonatán, 1993.10.14.
6. Juhász Imre, 1991 05.11.
7. Jung Szilárd, 192.02.17.
8. Bán Gergő, 1990.10.30.
9. Pluhár Dániel, 1987.11.03.
10. Gyurcsik Achilles 1988.07.14.
11. Kendi Gábor, 1982.02.09.
12. Teisenhoffer László, 1992.07.08.

Menedzser: Szontágh Dániel 1984.11.30 
Edző: Kozmenko Viacheslav 1960.09.20

Sem a menedzsertől, sem az edzőtől nem érkezett szakmai beszámoló.
Az elszámolást is a SZVISE Bulldogok csapatával oldotta meg az MRGSZ, akik végül két bérelt 
busszal, játékos-sofőrrel utaztak el az 1000 km-es útra.

A csoport

1. Croatia
2. Hungary
3. Greece
4. Monaco
5. Luxembourg
6. Slovakia

B csoport

1. Switzerland
2. Latvia
3. Malta
4. Bulgaria
5. Bosnia & Herzegovina
6. Norway

  
1 Played 02/06/2012 Greece 21  - 10 Slovakia Details

2 Played 02/06/2012 Hungary 0  - 12 Monaco Details
3 Played 02/06/2012 Croatia 47  - 5 Luxembourg Details
4 Played 02/06/2012 Monaco 17  - 14 Slovakia Details

http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1640.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1639.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1638.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1637.htm


5 Played 02/06/2012 Greece 17  - 12 Luxembourg Details
6 Played 02/06/2012 Croatia 31  - 12 Hungary Details
7 Played 02/06/2012 Luxembourg 12  - 24 Slovakia Details
8 Played 02/06/2012 Croatia 38  - 0 Monaco Details
9 Played 02/06/2012 Hungary 19  - 17 Greece Details
10Played02/06/2012 Monaco 19  - 14 Luxembourg Details
11Played02/06/2012 Hungary 34  - 7 Slovakia Details
12Played02/06/2012 Croatia 19  - 19 Greece Details
13Played03/06/2012 Hungary 14  - 7 Luxembourg Details
14Played03/06/2012 Greece 10  - 5 Monaco Details
15Played03/06/2012 Croatia 29  - 0 Slovakia Details

Végeredmény „A csoport"
Matchs Score Tries Conv. Pen. Drops Cards

Rank Teams N° W D L Pts f. a. diff. f. a. f. a. f. a. f. a. Y. R.
1 Croatia 5 4 1 0 14 164 36 128 26 6 17 3 0 0 0 0 0 0
2 Greece 5 3 1 1 12 84 65 19 14 11 7 5 0 0 0 0 0 0
3 Monaco 5 3 0 2 11 53 76 -23 9 12 4 8 0 0 0 0 0 0
4 Hungary 5 3 0 2 11 79 74 5 13 12 7 7 0 0 0 0 1 0
5 Slovakia 5 1 0 4 7 55 113 -58 9 19 5 9 0 0 0 0 1 0

6 Luxembour
g 

5 0 0 5 5 50 121 -71 8 19 5 13 0 0 0 0 1 0

B csoport
16Played02/06/2012 Malta 0  - 33 Norway Details
17Played02/06/2012 Latvia 33  - 0 Bulgaria Details
18Played02/06/2012 Switzerland 14  - 31 Bosnia & Herzegovina Details
19Played02/06/2012 Bulgaria 10  - 24 Norway Details
20Played02/06/2012 Malta 21  - 33 Bosnia & Herzegovina Details
21Played02/06/2012 Switzerland 19  - 19 Latvia Details
22Played02/06/2012 Bosnia & Herzegovina 12  - 28 Norway Details
23Played02/06/2012 Switzerland 21  - 24 Bulgaria Details
24Played02/06/2012 Latvia 50  - 0 Malta Details
25Played02/06/2012 Bulgaria 33  - 5 Bosnia & Herzegovina Details
26Played02/06/2012 Latvia 20  - 12 Norway Details
27Played02/06/2012 Switzerland 28  - 0 Malta Details
28Played03/06/2012 Latvia 19  - 0 Bosnia & Herzegovina Details
29Played03/06/2012 Malta 5  - 36 Bulgaria Details
30Played03/06/2012 Switzerland 12  - 17 Norway Details

Végeredmény  „B csoport"

http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1666.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1665.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1664.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1663.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1662.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1661.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1660.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1659.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1658.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1657.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1656.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1655.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1654.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1653.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1652.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1651.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1650.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1649.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1648.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1647.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1646.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1645.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1644.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1643.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1642.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1641.htm


Matchs Score Tries Conv. Pen. Drops Cards
Rank Teams N° W D L Pts f. a. diff. f. a. f. a. f. a. f. a. Y. R.
1 Latvia 5 4 1 0 14 141 31 110 23 5 13 3 0 0 0 0 2 0
2 Norway 5 4 0 1 13 114 54 60 18 10 12 2 0 0 0 0 1 0
3 Bulgaria 5 3 0 2 11 103 88 15 15 13 5 9 0 0 0 0 1 0

4 Bosnia & 
Herzegovina 

5 2 0 3 9 81 115 -34 12 16 8 11 0 0 0 0 4 0

5 Switzerland 5 1 1 3 8 94 91 3 14 15 12 8 0 0 0 0 0 0

6 Malta 5 0 0 5 5 26 180 -
154 4 27 3 20 0 0 0 0 0 0

Elődöntők 
TÁL

31Played03/06/2012 Slovakia 33  - 0 Malta Details
32Played03/06/2012 Luxembourg 7  - 22 Switzerland Details

TÁNYÉR
33Played03/06/2012 Monaco 14  - 21 Bosnia & Herzegovina Details
34Played03/06/2012 Hungary 12  - 19 Bulgaria Details

KUPA
35Played03/06/2012 Croatia 38  - 0 Norway Details
36Played03/06/2012 Greece 0  - 20 Latvia Details

Döntők 
TÁL

37Played03/06/2012 Malta 7  - 47 Luxembourg Details
38Played03/06/2012 Slovakia 19  - 17 Switzerland Details

TÁNYÉR
39Played03/06/2012 Monaco 12  - 7 Hungary Details
40Played03/06/2012 Bosnia & Herzegovina 31  - 0 Bulgaria Details

KUPA
41Played03/06/2012 Norway 22  - 12 Greece Details
42Played03/06/2012 Croatia 22  - 12 Latvia Details

A Torna Végeredménye

Score Tries Conv. Pen. Drops Cards
Rank Teams f. a. diff. f. a. f. a. f. a. f. a. Y. R.
1 Croatia 224 48 176 36 8 22 4 0 0 0 0 0 0
2 Latvia 173 53 120 29 9 14 4 0 0 0 0 4 0
3 Norway 136 104 32 22 18 13 7 0 0 0 0 1 0
4 Greece 96 107 -11 16 19 8 6 0 0 0 0 1 0
5 Bosnia & Herzegovina 133 129 4 20 18 15 13 0 0 0 0 5 0
6 Bulgaria 122 131 -9 18 20 7 14 0 0 0 0 4 0

http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1787.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1786.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1785.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1784.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1783.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1782.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1775.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1774.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1773.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1772.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1771.htm
http://www.fira-aer-rugby.com/archives-match-1770.htm


Score Tries Conv. Pen. Drops Cards
Rank Teams f. a. diff. f. a. f. a. f. a. f. a. Y. R.
7 Monaco 79 104 -25 13 16 7 12 0 0 0 0 0 0
8 Hungary 98 105 -7 16 17 9 10 0 0 0 0 1 0
9 Slovakia 107 130 -23 17 22 11 10 0 0 0 0 1 0
10 Switzerland 133 117 16 21 19 14 11 0 0 0 0 1 0
11 Luxembourg 104 150 -46 16 24 12 15 0 0 0 0 1 0
12 Malta 33 260 -2275 39 4 30 0 0 0 0 1 0



7’s rögbi női

Jelentés a női 7-es rögbi válogatott 2012. évi munkájáról

 Bevezető:

2011. október 19-én benyújtásra kerül a 2011/2012. évi női program, amely ezen beszámoló 
kiindulási pontja. 

A programban a stáb a következőket vállalta:

− Kialakít egy hatékony szervezeti rendszert, amelyben több klub aktív szerepet vállal.
− Előteremti  azokat  az  anyagi  és  humán  erőforrásokat,  amelyek  meghaladják  az 

MRGSZ lehetőségeit.
− A  felnőtt  és  utánpótlás  válogatottak  munkáját  szorosabbra  fűzik  és  kialakít  egy 

hatékony felkészülési rendszert.

Szakmai célok:

− A stáb által  kitűzött  minimális elvárás a DIV II-be való feljutás,  de célja a TOP 16 
elérése. 

− Hosszútávon  azonban  a  Top  10-et  kell  kijelölnünk,  hiszen  jelentősebb  MOB 
támogatásra akkor számíthatunk. 

A program megvalósulása:

Felkészülés:

A  női  válogatott  programja  a  közösségi  felelősség  vállalásra  épült,  amelyben  a 
játékosoknak, a kluboknak és a szakvezetésnek is komoly feladatot kellett vállalni. Minden 
érdekelt  fél  jelentős áldozatokat  hozott.  A programot öt  klub javaslatai  alapján állítottuk 
össze, és a programban szerepet vállalók is több klubból érkeztek. 

A program fő pontja, a heti egy közös edzés volt, amit a játékosok vállaltak és szépen meg 
is  valósult.  A helyszínt  az  agárdi,  a  battai  klub és Testakadémia Érd biztosította.  A keret 
összjátékának fejlesztése érdekében minden lehetőséget igyekeztünk kihasználni.  Minden 
bajnoki  forduló  után  tartottunk  keretedzést,  amely  kontakt  nélküli,  csapatmozgásra 
koncentráló edzése volt.

2011. évi programok :

2011. 10. 01. Barátság Kupa Ukrajna. Költségek: Harmat Ákos 

2011. 10. 09. Akadémia 2. alkalom. Önköltséges, mint eddig. 

2011. 10. 29. Akadémia 3. alkalom. Önköltséges, mint eddig. 



2011. 11. 05. 3. bajnoki forduló. Klubköltséges, mint eddig. 

2011. 11. 19 Akadémia 4. alkalom. Önköltséges, mint eddig. 

2012. évi rendezvények 

4. bajnoki forduló. Klubköltséges, mint eddig. 

5. bajnoki forduló. Klubköltséges, mint eddig. 

6. bajnoki forduló. Klubköltséges, mint eddig. 

7. bajnoki forduló. Klubköltséges, mint eddig. 

Horvátországi felkészülési torna. Költségek: Battai Bulldogok

Edzőtábor, Klubköltséges

ENTC, Magyarország Zánka, MRGSZ támogatással 

A  felkészülési  program  a  tervek  szerint  alakult,  csak  a  tavaszi  felkészülési  tornákat  nem 
tudtuk a terveink szerint  megvalósítani, ennek fő oka, hogy a közeli nemzetek (Csehország, 
Ausztria)  nem  volt  fogékony  a  felkészülési  tornasorozatra.  Bulgária  túl  nagy  költség  lett 
volna, így egyedül a horvátországi tornára mentünk el. 

A felkészülés értékelése:

Nemzetközi  mezőnyben jó  állóképességű,  erős  csapatnak  számítunk,  fő  célunk az  egyéni 
technika és a csapatjáték fejlesztése volt. A felkészülés négy szakaszra volt osztva:

− Egyéni képességek fejlesztése
− passzkészség, cselek
− Védekezés
− Egyéni és csapatszerű védekezés

Támadás:
Lendületesség, pontosság, tudatos helyzet kialakítás

Csapatjáték:
Az eddigi megtanult elemek használata játék közben.

Az edzésprogramok pontosan kialakítottak és egymásra építettek voltak, hiszen  egy biztos 
alapot  kellett  építeni  ahhoz,  hogy  csapatunk  az  új  védekezési  rendszerrel  és  támadás 
stratégiával  ütőképes  legyen.  A  felkészülési  program  gyengesége  az  volt,  hogy  a 
horvátországi  és  zánkai  tornák  túl  korán  voltak,  akkor  még  más  dolgokra  kellett 
koncentrálnunk,  és  az  EB  előtti  időszakban  nem  tudtunk  a  lányoknak  megfelelő  tornát 



biztosítani.  Nem csak  a csapatszerű mozgáson segített  volna a torna,  hanem a tétmeccs 
okozta feszültséget is tanultuk volna.

Az edzőtáborban napi két játékos edzéssel és egy laza futással készültünk. A lányok nagyon 
lelkesek és elszántak voltak, igazán összeforrt csapattal vághattunk neki Szófiának. 

Női hetes EB Szófia (Csont László beszámolója)

1. mérkőzést a vendéglátó bolgár csapattal játszottuk. BUL-HUN 7-40

A  meccs  első  félidejében  próbálgattuk  szárnyainkat,  szép  támadásokat  vezettünk  de  a 
befejezés ritkán sikerült. A második félidőben összeállt a sokat gyakorolt lendületes játékunk 
és  a  folyamatos  támogatással  ellenfelünk  nem  tudott  mit  kezdeni.  A  felkészülésben 
tudatosan készültünk arra, hogy a  „első meccs szindróma” ezen az EB-n elmaradjon, ne az 
ellenfél kemény játéka által ébredjünk fel, hanem az első perctől domináljunk. Ezt a feladatot 
a lányok szépen meg is oldották, hisz az első perctől egy pörgős játékot vittünk fel a pályára.

 2. meccsünket a torna meglepetés csapata, Szlovákia ellen játszottuk. HUN-SVK 36-5

Egy nagyon harcias, ám de kezdő csapattal találtuk magunkat szembe. Ezt a csapatot sikerült  
volna egy egyéni  játékkal  is  megverni,  de  szerencsére  a két  csapat  közti  különbség nem 
rontotta  el  a  csapatjátékot.  Az  egész  pályát  kihasználtuk,  ezzel  szétzilálva  az  ellenfél  
védelmét. Az első három, négy percben még sikerült megállítani a játékunkat, de utána a 
szlovákoknak nem volt esélye beleszólni a játékba.

 3. Mérkőzés ROM-HUN 7-21

A ˝Nagy  rivális˝  Zánkán  látszott,  hogy  a  románok  verhetőek,  egy  jól  felépített  támadási  
stratégiával, labdabirtoklással, és egy tökéletes védekezéssel. Ki lehet jelenteni, hogy magyar 
csapat  még  soha  nem  játszott  olyan  szinten  hetest,  mint  a  női  válogatottunk  ezen  a 
meccsen. Nagyon fontos volt, hogy a Románok 10-esét ki tudjuk vonni a forgalomból, hisz ő 
vitte  a  csapatukat  a  hátán,  nagyon gyors  és  robbanékony játékos.  Nagyon magabiztosan 
játszottunk,  a  románok  akár  hogy  is  támadtak,  folyamatosan  falba  ütköztek  és  labdát 
veszítettek.  A második cél  megszerzése után ellenfelünk megtörve és fáradtan állt  oda a 
kezdő rúgáshoz. Ahogy az eredmény is mutatja sikerült egy magasabb szinten játszunk, mint 
a román csapatnak, és ez az utolsó 4 percben teljesen összetörte az ellenfelet.

 4. mérkőzés LIT-HUN 0-44

A Litvánok az elmúlt évekhez képest nem mutattak fejlődés egyéni játékkal próbáltak át jutni  
lányainkon;  eredménytelenül.  Nem okozott  gondot  ez  a  mérkőzés  csapatunknak,  inkább 
edzésnek volt tekinthető, mint EB meccsnek.

Egy ilyen nap után az eredményeket látva jogosan várták itthon a magyar rögbisek, és az EB-
n  résztvevők  is  a  Wales-Magyarország  döntőt.  Másnap  jókedvűen,  és  sérülés  mentesen 
érkeztünk meg a pályára első meccsünket a Lettek ellen játszottuk.

 LAT-HUN 0-17



Egy gyors és agresszív csapat a Lett válogatott. Sokáig tartották is magukat ellenünk, de a 
rutin és az állóképesség döntött. Egy kissé szorongós és fáradt, de stabil végeredmény volt a  
0-17.

 Elődöntő CRO-HUN 14-7

Az  döntőbe  jutásért  az  oly  jól  ismert  Horvátok  ellen  játszottuk.  Szépen  és  agresszívan 
játszottak a Horvátok, de ha egy olyan játékot viszünk fel a pályára, mint a románok ellen 
akkor  egy  húsz  pontos  győzelmet  tudhattunk  volna  magunkénak.  Sajnos  pár  játékoson 
annyira  kijött  a  nagy  lehetőség  okozta  stressz,  hogy  árnyékát  sem  mutattuk  eddigi 
játékunknak. Nagyon sok hibával támadtunk és védekeztünk. Teljesen szétesett a játékunk, 
egyénieskedtünk, így elvesztettük az elődöntőt.

 A harmadik helyért az előzőleg már megvert románok ellen játszottuk ROM-HUN 33-5

Ezen a meccsen azok a játékosok mentek fel, akik a legjobban alkalmasak voltak lelkileg arra, 
hogy lejátsszák a meccset. Nem a mérkőzés megnyerése, hanem  a sérülés elkerülése volt a 
cél.

Összegzés

Az eddiginél még nyilvánvalóbbá vált, hogy ott a helyünk a top nemzetekben, és még sokkal 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni hazánkban a női hetes rögbire. Az elődöntőben elszenvedett 
vereség rá világított félelmeimre, miszerint kevés a meccs rutinunk, és bár magas szinten 
tudunk játszani,  de ahhoz, hogy ezt egy elődöntőben, vagy döntőben hozni tudjuk sokkal 
több kemény színvonalas felkészítő meccset kell játszani csapatunknak! Egy fiatal csapatról 
beszélünk, akik előtt itt a jövő és most már az A csoportban próbálgathatjuk szárnyainkat,  
meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kemény, komoly csapatok ellen játszunk.

Szeretném még megosztani  a  román edző véleményét,  aki  azt  mondta,  hogy  ő csak  azt 
bánja,  hogy  minket  nem sikerült  meg verni,  hisz  ők  ránk  készültek,  azt  nem,  hogy  nem 
jutottak ki Moszkvába, mert bár jók a csapataink, de sok rutint kell még szerezzenek ahhoz, 
hogy ne csak ott legyünk a top nemzetekben, hanem számoljanak is velünk. 

Stáb

A program fontos  eleme volt,  hogy  a  szövetségi  edzők megszerezzék  az  MRGSZ képzési 
tervében  előírt  edzői  végzettséget.  Csont  László  és  Kerner  Krisztián  is  részt  vett  OKJ-s 
képzésben és sikeres a vizsgát tett 2012. évben.

Női 7’s utánpótlás válogatott 2012. év

Edzések:

A téli és tavaszi felkészülési időszakban a Női válogatottal közösen.
Átlag létszám: 5 fő
A tavaszi versenyszezont követően, az EB után nem voltak közös edzések.



Versenyek:

Az ENTC VII. keretében rendezett U 18 női utánpótlás torna, 04.07. szombat

1. Magyarország - Ausztria  17 : 5  (12 : 5)
2. Ausztria - Csehország   12 : 10  (5 : 5)
3. Magyarország - Csehország  28 : 10  (14 : 10)

Torna végeredmény:

1. hely: Magyarország
2. hely: Ausztria
3. hely: Csehország

Diákolimpia 2012 Országos Döntők 2012.05.21. Esztergom

Eugene  Burns  úrral  (AUS  Girls  team  menager)  történt  egyeztetést  követően,  az  osztrák  
utánpótlás válogatottat meghívtuk a tavaszi DO döntőkre, ahol Schönnbrunner Rugby Schule  
néven indultak.
 
Eredmények:

Serdülő leány:
1. Chernel István Általános iskola és Gimnázium, Agárd
2. Schönnbrunner Rugby Schule, Bécs (Ausztria)
3. Szent Imre Általános Iskola, Esztergom
4. Battai Buldogok, Százhalombatta
5. Hajós Alfréd Általános Iskola Budapest

Sor került egy válogatott mérkőzésre is ahol a Magyar Lányok ismételten legyőzték Ausztria  
U16/18 válogatottját.

Következtetések:

Sajnálatos  módon úgy  kell  értékelnem a  2012.  évet,  hogy a  női  utánpótlás  válogatott  
szempontjából  semmilyen  előrelépés  nem  történt  a  tavalyi  évhez  mérten.  Eredményeink  
jobbak  voltak,  de  ezt  csak  az  ellenfelek  gyenge  szereplésének  és  kis  létszámának  
köszönhetjük.

Az  év  elején,  az  ENTC  VII  tornát  megelőzően,  még  csak-csak  működött  a  válogatott  
edzhetősége  és  összetartása,  mert  a  tornával  valamilyen  szinten  motiválni  lehetett  a  
lányokat.  Ezt követően azonban képtelenség volt érdemi munkát végezni válogatott szinten.

Ennek okai:
• pénzhiány
• klubok érdektelensége, esetenként ellenállása
• elismerés hiánya



Az anyagi támogatás hiányában, nem lehetett több, színvonalasabb versenyt szervezni, ill.  
versenyre  utaztatni  a  lányokat.  Így  a  motivációjukat  maguk  a  játékosok  is  elvesztették,  
sajnos mi is, akik a válogatottal foglalkoztunk.

A klubok és női csapatok érdektelenségét mutatja, hogy 8 működő női csapatból csak 3  
(Angels, Batta, Esztergom) delegált játékosokat az ENTC VII rendezvényére, annak ellenére,  
hogy majd minden csapatnál vannak utánpótlás korú játékosok,  annak ellenére,  hogy az  
ENTC szereplés támogatott volt az MRGSZ által. 

Sajnos idén nem tudtam anyagilag finanszírozni a lányok utazását, ezért a szokásos Bécsi  
túra  is  elmaradt.  A  tavaszi  közös  edzésekre  való  utazást  is  sokszor  Kerner  Krisztián  
kollégámmal közösen kellett finanszírozni  más klubok játékosainál, mert azt saját klubjuk  
nem volt hajlandó megtenni. 

Megjegyzem, ez a felnőtt női válogatott esetében is sokszor így történt!

Amit pozitívumként tudok leírni, hogy a Magyar Női 7’s bajnokság sajátosságai miatt, a  
válogatott keret tagjai, ill. a keret tagságra alkalmas játékosok fejlődése biztosított, hiszen  
mindegyikük  a  felnőtt  női  mezőnyben  játszik.  Amennyiben  sikeres  Női  Utánpótlás  
válogatottat  szeretnénk felállítani  2013. évben,  feltétlenül  szükség lenne közös munkára,  
több  klub  képviseletével,  több  közös  felkészüléssel,  több  válogatott  szintű  mérkőzéssel,  
megmérettetéssel.

A keret tagjai: Péter Edina, Gránitz Zsuzsanna, Győr Szilvia, Israa Ayoub, Kuzma Tamara,  
Bancea  Szilvia,  Krizsák  Aliz,  Magyar  Viktória,  Schmidt  Nikolett,  Kiss  Fanni,  Kocsó  Kriszta  
(sérült) 

Gárdony, 2013. január 10.

Váczi Péter



UTÁ  NPÓTLÁS KOROSZTÁLY  

20 év alattiak

Beszámoló a 2012. évi U20 Európa bajnokságon szereplő magyar válogatottról

„Avagy magyar Rögbi turizmus Prágában”

Nem  véletlenül  adtam/adtunk  ilyen  mókás  címet  egy  szakmai  beszámolónak,  hiszen  a  
végkövetkeztetés  valójában  az:  turisták  vagyunk  a  rögbi  világában,  és  ehhez  képest  jó  
eredményt tudunk felmutatni!

Menedzsment

A 2012. évben nem volt jelentkező az U20 válogatott felkészítésére vonatkozó program terv  
kivitelezésére,  így  én  a  főtitkár  Bőhm  Balázs  vettem  kezembe  a  kérdést,  és  felkértem  
Gheorghe Vacaru-t (KARC) edzőnek, ő pedig Deli Ernest Robert-et segédedzőnek, kialakult a  
vezetőség,  melyet  az  elnökség  elfogadott.  Rögtön  az  elején  szeretném  megköszönni  az  
edzőknek,  és  a  hazai  klubok  vezetőinek,  hogy  „ingyen”  rendelkezésünkre  bocsátották  
tudásukat, szabadidejüket!

Kommunikáció

Az egész felkészülési  program lényegét a széles részvételre helyeztük, és a szűkös anyagi  
helyzethez  képest  a  leghatékonyabb  kommunikáció  és  szervezettség  megvalósítását  
terveztük el. A teljes program során 12 cikk jelent meg a rugby.hu oldalon, külön facebook  
csoport alakult és a felkészülésre meghívottakról  információs adattábla készült (1.  számú  
mellékelt)!

http://rugby.hu/hirek/2012/07/04/hun-u20-felkeszulesi-program

http://rugby.hu/hirek/2012/08/01/kialakult-az-u20-edzotabor-nevsora

http://rugby.hu/hirek/2012/08/08/izzadnak-a-fiuk-az-u20-edzotaborban

http://rugby.hu/hirek/2012/08/21/u20-augusztusi-program

http://rugby.hu/hirek/2012/08/24/utolso-magyar-u20-valogatott-felkeszules

http://rugby.hu/hirek/2012/08/27/elerkezett-a-a-megmerettetes-ideje-a-magyar-20-even-
alatti-valogatottnak

http://rugby.hu/hirek/2012/09/02/yeeeeah-u20-svajc-kipipalva

http://rugby.hu/hirek/2012/09/05/meglepi-e-a-magyar-csapat-a-cseheket-az-u20-eb-n

http://rugby.hu/hirek/2012/09/05/a-cseh-izom-vonat-elgazolta-a-magyar-fiukat

http://rugby.hu/hirek/2012/09/07/bronzeremert-harcolunk-az-ukranok-ellen

http://rugby.hu/hirek/2012/09/07/bronzeremert-harcolunk-az-ukranok-ellen
http://rugby.hu/hirek/2012/09/05/a-cseh-izom-vonat-elgazolta-a-magyar-fiukat
http://rugby.hu/hirek/2012/09/05/meglepi-e-a-magyar-csapat-a-cseheket-az-u20-eb-n
http://rugby.hu/hirek/2012/09/02/yeeeeah-u20-svajc-kipipalva
http://rugby.hu/hirek/2012/08/27/elerkezett-a-a-megmerettetes-ideje-a-magyar-20-even-alatti-valogatottnak
http://rugby.hu/hirek/2012/08/27/elerkezett-a-a-megmerettetes-ideje-a-magyar-20-even-alatti-valogatottnak
http://rugby.hu/hirek/2012/08/24/utolso-magyar-u20-valogatott-felkeszules
http://rugby.hu/hirek/2012/08/21/u20-augusztusi-program
http://rugby.hu/hirek/2012/08/08/izzadnak-a-fiuk-az-u20-edzotaborban
http://rugby.hu/hirek/2012/08/01/kialakult-az-u20-edzotabor-nevsora
http://rugby.hu/hirek/2012/07/04/hun-u20-felkeszulesi-program


http://rugby.hu/hirek/2012/09/09/sajnos-papirforma-vereseg-az-ukaronok-ellen

http://rugby.hu/hirek/2012/09/12/nyitott-jatek-az-magyarorszag-ukrajna-meccsen

Ezekben a  hírekben olvasható az aktuális helyzetjelentés, és a szakmai felkészülés részletei,  
valamint  az  egymás  közti  kommunikáció,  így  első  sorban  én  majd  a  végkövetkeztetésre  
koncentrálok ebben a beszámolóban.

Kiválasztás

Hangsúly a széles körű részvételen van, hiszen én úgy gondolom, hogy a magyar rögbinek  
jelenleg a bázisnövelés a legfontosabb feladata, és mindenki számára nyitottá kell tenni a  
felkészülés lehetőségét, a magyar válogatott mezben való szereplést. Ebben a korosztályban  
(1991.12.31.-1994.09.01.  között  születettek)  465  regisztrált  rögbis  található  az  
adatbázisban,  abból  251  aktívnak  számít  53  %  (érvényes  a  regisztrációja  2011/12  
szezonban), melyek közül 56 játékos 12% került a behívandók listájára, közülük 39 fő 8,3%  
tudta  vállalni  a  felkészülést,  edzőtábor  és  két  alkalmas  összetartás.  13  klub  delegált  
játékosokat,  melyből  a  végső  utazó  26  játékost  11  klubból  választották  ki  az  edzők!  21  
játékos  volt  korábban  már  valamilyen  magyar  válogatott  keret  tagja,  6-an  a  felnőtt  
válogatottban is számításba jönnek, sőt kulcs pozícióban játszó játékosok.

Az alábbi dolgokra tudunk a fenti statisztikából következtetni:

1. 13  klubnál  folyik  utánpótlás  munka:  ennek  ellenére  6  csapatos  az  utánpótlás  
bajnokságunk  kadét,  és  junior  korcsoportban  
 szélesíteni kell  az önálló csapatos utánpótlás bajnokságot; 7’s rögbi bajnokság,  
diákolimpia
 magasabb  szintre  kell  emelni  a  játékszínvonalat  XV rögbiben,  ezzel  minőséget  
teremtünk  és  mérkőzés  tapasztalatokkal  bővítjük  a  játékosokat,  kiváló  rá  az  
regionális  akadémia  rendszer  bajnoki  körülmények  között,  vagy  hívjuk  régiós  
válogatott összetartásnak, kuparendszerben történő mérkőzésszervezéssel

2. Óriási tömegeket veszítünk el fiatal korban, ott vannak a fiatalok a klubok közelében,  
csak foglalkozni  kell  velük,  hogy ne adják  fel  a  sportot,  ne adják fel  a  rögbit.  Az  
edzőknek, és kluboknak hatékonyabban kellene végezniük a munkát a fiatalokkal!

3. Nincs ki  a 22 fő azonos képességű játékos keret,  pedig egy ilyen megterhelésű és  
minőségi tornán 26 közel azonos képességű játékosra lenne szükség. A folyamatosan  
felnövekvő utánpótlás válogatottak szakmai  jelentéseiben évről-évre az olvasható,  
hogy  fő  probléma  az,  hogy  foglalkozni  kell  az  egyes  játékosok  azonos  technikai  
tudásszintre hozásával, és ez az U20-ra is igaz. Az edzői bizottságnak elő kell állnia  
egy  átfogó  minden  klubra  érvényesítendő  kritérium  követelményekkel,  és  ezt  
elsegíteni, oktatni, ellenőrizni, és betartani!

Felkészülés

A felkészülési időszakban (1 hónap) a legtöbb játékos részt tudott venni a programokon,  
szabadidőt, sőt pénzt is tudott - és ami a legfontosabb - akart is rá áldozni. Egy két fő  
renitens  kivételével  mindenki  elfogadta  ezt  a  helyzetet,  jól  is  érezte  magát  az  
edzőtáborban a társaságban. Mivel a FIRA manager találkozóján elhangzott, hogy jövőre  

http://rugby.hu/hirek/2012/09/12/nyitott-jatek-az-magyarorszag-ukrajna-meccsen
http://rugby.hu/hirek/2012/09/09/sajnos-papirforma-vereseg-az-ukaronok-ellen


várhatóan  augusztus  végén,  ugyanígy  Prágában  8  csapattal  kerül  megrendezésre  a  
torna,  ezért  érdemes lesz ezt  a felkészülést  2013. júliusában elkezdeni!  A felkészülést  
lezáróan  minden  klubedzőnek  telefonon  megköszöntem  az  elvégzett  munkát,  és  azt,  
hogy kiválasztottuk a játékosát az EB-re, nagyon jól esett nekik a beszélgetés!

Az edzőtábor költség és előrehaladás tekintetében is hatékonynak bizonyult

- 8 nap alatt több mindenre lehet felépíteni az edzés programot (alapozás, izometria,  
technikai-taktikai képzés, egyéni képesség fejlesztés, tolongás és ¾ formációk, csapat  
mozgások, zárt-nyitott szituációk, helyezkedések, rúgások, ellentámadás, edzőmeccs)

- közbe lehet szervezni csapatépítő programot (kajak-kenuzás a Dunán), közös főzés
- wellness program (fürdő, masszázs), tv nézés, meccs elemzés, video játék  
- az edzőmeccset időben meg kell választani, és a mérkőzésre hivatalos külső segítőt  

kell felkérni, a durva játéknak nincs helye a felkészülési edzőtáborban (Esztergom)
- olcsó szállás (500 Ft/fő az RCHban), bár az étkezés étteremben viszonylag olcsó, de  

tartalomban gyenge, jobban megéri a saját készítésű étkezés, de ebbe sajátmunka  
szükséges minden kitől

Az egy napon való találkozás aug. 18., aug. 25. Kecskeméten 60%nak értékelem;

• Első  alkalom  19  fő:  edzés  délelőtt,  bőséges  étkezés,  majd  
edzőmeccs a nagy melegben   kevés résztvevő, étkezés után  
meccs, a fő játékosok hiánya

• Második alkalom 32 fő: volt aki nem jelent meg, nem jelzett,  
pedig  számítottunk  rá  (Almási  Bence),  nem  sikerült  
edzőmeccsel zárni a felkészülést, étkezés biztosítására már nem  
futotta

EB részvétel

Utazás  hivatalos  helyközi  járattal  (Orangeways  Budapest-Prága-Budapes):  olcsó  
megoldás  direkt  járattal,  véleményem  szerint  kényelmesen  utaztunk  külsős  utasok  
jelenlétében is megfelelően viselkedtünk, a hangulat is a válogatotthoz való volt, pihenni  
is sikerült mindenkinek. A csehországi utazást a fogadó csapat biztosította számunkra  
tökéletesen.

Szállás és vendéglátás: Top Hotel Prága: 4 csillagos hotel, 2-3-4 ágyas szobákban, óriási  
széles  ételválasztékkal,  közeli  edzési  lehetőség  (csak  busszal  megközelíthető),  beton  
parkolóban tudtunk készülni  a  hotel  közelében,  közlekedés a  városon belül  jó  volt.  A  
nálunk megszokotthoz képest  drága szállás  57 EUR/fő/éj  teljes  ellátással,  35-40 EUR  
jobban tolerálható! A liasonunk kedves volt, bár sok segítségre nem volt szükségünk tőle,  
2-szer  kellett  azonban  kórházba  menni  a  sérülések  miatt,  az  átlagosnak  mondható  
ellátást kaptuk.

A  mérkőzések  jelentései  és  az  eredmények  a  korábbi  híradásokban  szerepelnek,  a  
befejező részben a csapat morálra, viselkedésre kívánom felhívni a figyelmet!



1. A csapat pólót (1500 Ft/db) nem mindenki akarta megvásárolni -  így jártak 5-6  
fő!  Ebben  kellet  volna  a  banketton  mutatkozni,  illetve  olyankor  amikor  a  
csapatkapitány a közös viseletre ezt rendeli el!

2. A  válogatott  felszerelésre  mindenki  nagyon  vigyázott,  büszkén  viselték,  és  
mindent rendben találtunk a végelszámoláskor is! A FIRA büszke volt arra, hogy a  
résztvevő csapatok egységesen jelennek meg legtöbbször.

3. A  pályán  a  protokollt  igyekezett  mindenki  betartani:
-  egyszer  kellett  szólni  Deli  Robira  (hülyézte  a  játékosokat),  
-  egyszer  Gikára  (rúgdosódott  a  kispadnál),  
-  a  csapat  jól  cserélt,  a  vizet  nem  dobálták  a  játékosok
- Katona Jonatán az első meccsen az öltözőben hagyta a rúgókarikáját

4. Volt  olyan  mérkőzés,  hogy  a  játékosok  egymást  közt  megbeszélték,  hogy  
cserélnek pozíciót!?! Ilyen fokú önállóságra nem voltak felhatalmazva az edzők  
által, de amint ezt kérték/közölték az edzőkkel úgy a jóvá lett hagyva a csere  
kipróbálásra! De edző jóváhagyás nélkül ez semmiképp nem helyén való!

5. A  sérülések  alkalmával  rendkívül  amatőr  dolgokat  műveltek  a  játékosok:  
- Steigerwald betört a feje fullback pozícióban lesétált a pályáról  a kispadhoz, és  
a helyére rúgták a labdát amiből simán célt vittek a csehek, a sérülést 3 öltéssel  
lekezelték  a  helyszínen,  szombaton  már  játszhatott
- Urbán mélyfogás közben sérült az arca és a szeme, kis mértékben vérzett; teljes  
pánik, sírva rohangált a pályán miközben ment a mérkőzés,  majd a kispadtól  
átfutott a 80 méterre álló mentőhöz, ahol nem sportemberhez és nem egy 20  
éveshez méltóan viselkedett, alig sikerült megnyugtatni! Kórházban ellenőrizték  
a szemét, a cseh orvos túlbuzgóságból több helyen összevarrta, sok huza-vona  
apró  sérülés  okán,  de  biztos  ami  biztos  le  kellett  kezelni
-  Medve  apró  fejsérülés,  lesétál  a  pályáról  zárt  tolongás  helyett  ahol  pillért  
játszott  volna,  2  szer  beöltötték  a  fejét  
A pályára illetéktelenül be vagy lejönni sárgalapot vagy egyéb szankciót von(hat)  
maga után,  meg kell  tanítani  a  sportolót,  és  a  csapatot,  hogy  a  vérző  vagy  
bármilyen sérülést szenvedő a pályán kérjen orvosi segítséget. (Csehországban  
nem szokás a mentőnek berohanni a pályára, erre a saját csapatorvos jogosult,  
ennek  hiányáéban  a  gyúró.)  Az  ápolási  szünetet  a  csapatnak  ki  kell  tudni  
használni,  sőt kötelező olykor-olykor megszakítani  a mérkőzést  megbeszélni  a  
dolgokat, levegőhöz juttatni a játékosokat, ezt minden nagy csapat alkalmazza,  
ne legyünk ennyire amatőrök! Erre az edzők is felhívták a figyelmet!

6. Étkezés  az  étteremben:  Gelecsák  mezítláb  és  újatlan  pólóban  jelent  meg,  
megkérte a menedzser, majd az edző is, hogy kulturáltan viselkedjen és öltözzön  
fel  rendesen  étkezéshez!  Duzzogva  megtette!  A  csapat  tagjai  figyelmeztetve  
lettek,  hogy  a  büfé  étkezések  nem  azt  jelentik,  hogy  mindent  azonnal  a  
tányérunkra  pakolunk  és  megeszünk,  hanem  hogy  többször  és  több  félét  is  
ehetünk kulturáltan!

7. A  8  nap  alatt  3-szor  cserélték  le  az  edzők  a  csapatkapitányt  a  morál  miatt!  
Köteles kritikával illette csapattársait, és az edzők döntését is megkérdőjelezte  
társai  előtt,  normál  esetben a  csapatból  való  kikerülést  eredményezi  az  ilyen  
eset.  Teisenhoffer  a  csehek  ellen  viselte  a  címet,  de  nem  rendelkezik  erős  
karizmával a csapatépítéshez. Jung Szilárd került kinevezésre harmadszorra, de  
utólag kiderült ő is alkalmatlan a feladatra!



8. A  hétköznapokon  10.30  óra  volt  a  takarodó  idő,  de  legkésőbb  éjfélkor  
mindenkinek aludnia kellett. Többször kellett szólni a gyúró hölgy szobájánál és  
az egy helyen többen filmet nézőknél, hogy ideje aludni menni! A szerdai éjjel  
többen  önállósították  magukat,  3.30  órakor  érkeztek  vissza  a  szálláshelyre  a  
városból  (nem alkoholizáltak).  A  másnapi  reggelihez  nem jöttek  le  (Gelecsák,  
Köteles, Czakó)! Többen úgy gondolták, hogy a közös program az választható,  
majd  ők  megmondják,  hogy  fontos-e  vagy  sem.  A  pihenés  időszakát  nem  
feltétlen  töltötték  pihenéssel,  az  edzés  munkán,  sőt  az  egyes  mérkőzésen  is  
meglátszott  a  stabilnak  számító  játékosokon  a  nem  kellő  összpontosítás,  
fegyelem, figyelem hiánya.

9. A Top Hotel érkezéskor 500 EUR depositot kötött ki, hogy ha bármi kár esik azt  
megtartja,  ezt  mindannyian  tudtuk  és  fel  is  hívtuk  a  résztvevők  figyelmét.  
Többször  szobavizitet  tartottunk  a  rendellenességre  felhívtuk  a  figyelmet,  és  
ellenőriztük  a  helyreállítást  (előszoba  szekrény  ajtajának  leszerelése,  nagy  
szeméthalom,  büdös,  kosz).  A banketten is  érvényes  volt  a FIRA azon kérése,  
hogy rögbi SPORTOLÓhoz méltóan viselkedjen mindenki, nem kell túlfogyasztani  
az ételt-italt! Az edzők és én is engedélyeztünk egy-egy sört a meccsek után a  
játékosainknak,  a banketton akár többet  is,  de felhívva a figyelmet,  hogy aki  
túllépi  a határt  az  ne „bukjon le”,  tűnjön el/tűntessék  el  a  színről!  Ilyen eset  
egyébként nem történt, mindenki normálisan szórakozott, késő este kimenőt is  
kaptak Prága belvárosába!

10. A banketton a vezetők/edzők külön voltak választva a játékosoktól, de bőséges  
étel-ital választék volt mindkét helyen, az átjárás csak kifelé volt engedélyezett a  
játékosok irányába. Két magyar (Köteles, Gelecsák) nagyon ambiciózusak, mert  
már most menedzsernek gondolták magukat és az officials pass-vel jártak italért  
a VIP bankettra. Először én szóltam rájuk, másodszor Deli Robi, harmadszorra a  
FIRA ellenőr Bargaunas kobozta el tőlük az idegen passokat, és tessékelte ki őket  
a belső helyről! Vajon a többi kb 200 játékosnak miért nem volt képe beszökni és  
piát lopni a VIPből???

11. A biztonság kedvéért szinte mindenki tartalékolt italokat a szobába, melyet úgy  
hűtöttek, hogy a csapot nyitva hagyták. Ez okozta Jung Szilárd, Gulyás Bendegúz  
szobájának  vesztét,  ugyanis  a  lefolyó  eldugult,  a  víz  két  emelet  mélyen  
elárasztotta a szobákat, melyért  a hotel  vezetője a FIRA és más menedzserek  
jelenlétében  kért  meg  engem,  hogy  keressük  meg  a  renitenseket.  A  csapot  
elzárták  500EUR  depositot  büntetésként  megtartotta  a  Top  Hotel!  Ezt  a  
játékosok is elismerték és a csapat is szembesült a ténnyel! Ennek alapján kérem  
az MRGSZ-t, hogy járjon el, és a vétkes játékosokon hajtsa be az 500 EUR-t (amit  
egyébként nem is az MRGSZ kasszából biztosítottunk). Amennyiben ez fegyelmi  
eljárást von maga után, úgy kérem ezt mihamarabb rendezni, bár én úgy ígértem  
a  fiúknak,  hogy  ami  Prágában történik  az  ott  is  marad,  azaz  egymás  között  
kezeljük le a kínos eseteket, ezért kérem, hogy az elnökség is így kezelje!

Végkövetkeztetés

1. Eredményt  tekintve  jól  szerepeltünk:  3-ból  egy  meccset  nyertünk,  4.  helyen  
végeztünk, előttünk lengyel, ukrán csapat, ahol iskolai szintű rögbi akadémisták  



játszanak.  Csehek  hazaiak,  és  láthatóan  fizikai  erőre  helyezik  a  hangsúlyt,  
izomzatot építenek, abból építkeznek!

2. Mindenki pályára lépett, ez nagyon fontos! Komoly sérülés nem történt! Mindenki  
megérzethette, hogy hol tart!

3. Mutatott játék:  a velünk egy súlycsoportban lévőkkel  gond nélkül  felvesszük a  
küzdelmet,  erőben,  kondiban,  technikai-taktikai  tudásban,  sőt  agresszivitásban  
jobbak vagyunk,  és  egyéni képességekben is  felül  múljuk őket! Viszont a kulcs  
játékosaink nem mutatnak fejlődést, a kiélezett helyzetekben 60-65%-ban rosszul  
döntenek, vagy rosszul kivitelezik a feladatot. A csapategység nem megfelelő, túl  
nagy a játékbani különbség a tagok között, nincs meg a bizalom egymás iránt,  
nem alakulhatott ki stabil csapatjáték, akkor amikor arra szükség volt! Rutintalan  
és  képzettségbeli  hiányosságokkal  küzdő  játékosok  szerepeltek  bizonyos  
posztokon, a jó csapatok a gyenge pontjainkat tudat alatt is kihasználták. Volt  
amikor  csak  10-en,  12-en  játszottunk,  védekezés  még  csak-csak  megvolt,  de  
támadásban hosszabb távon, szélesebben kell tervezni és kivitelezni.

4. A  viselkedés:  fegyelem,  fegyelem,  fegyelem  önfegyelem,  és  csapatfegyelem,  
pályán és főleg pályán kívül. Mindenkitől elvárt a tisztelet egymás és a vezetőség  
felé,  a  játékos  dönt  a  pályán,  az  edző  az  edzésen,  a  taktikában  és  a  játékos  
kiválasztásban, a menedzser a felkészülésben és az edzői stáb munkáját illetően!  
Mindenki a saját döntéséért vállalja a felelősséget!

5. Hozzáállás: szeretjük a rögbit! Nagyon jó társaság! DE a rögbit nem elég szeretni,  
azért  többet  kell  edzeni,  áldozni,  dolgozni,  és  legfőképpen  rögbiről  kell  
gondolkodni, rögbiben kell élni a mindennapokat, ez megfogja hozni a hozzáállás  
szemlélet módját, de addig turista rögbisek maradunk!

6. Játékosok gyors  jellemzése  (elsősorban az edzőnek lenne feladata visszajelzést  
adni róla a klubedzőnek és az edzői bizottságon belül orvosolni a kérdéseket!) 

• Kapitány  nélkül  (Köteles  viselkedése)  nincs  vezére  a  csapatnak,  
alkalmatlan rá a hozzáállás, szemtelen viselkedés miatt,  amúgy minden  
képessége megvan, hogy jó rögbi játékos legyen,

• Czakó még fiatal volt ebben a közegben és szótlan, amúgy érti a játékot,  
jól mozog, gyors passzai vannak, védekezésben is biztos,

• Katona nem tud 80 percig koncentráltan játszani,  kiváló adottságokkal  
rendelkezik, tehetséges, több nagyon színvonalas mérkőzés kell számára,  
ha  nem kapja  meg az  elegendő minőségi  és  mennyiségi  meccsszámot,  
akkor megragad ezen a szinten,

• Teisenhoffer  egyéni  játékával,  felelősségteljesebb  biztos  
megmozdulásaival  lehet  vezér,  gyakran  túlvállalja  magát,  ismerjük  jól  
szép jövő várhat rá még,

• Jung kellőképpen helyt állt center pozícióban és segítette is a csapatot, jól  
érezte magát és húzta is a csapatot,

• Csiernik  az  egyetlen  aki  minden  meccsen  a  tőle  elvárhatót  nyújtotta  
(egyáltalán nem edz), 

• Füleki, jó felfedezés a Gödöllőből, fiatal gyors, de semmi tapasztalata a  
nagy rázós meccseken, jól fog és gyorsan, ügyesen támad, labdát biztosan  
játssza  meg 13-as  pozícióban,  viszont  nem érti  a  játékot  (más poszton  
még nem játszott és nem is tud),



• Gelecsák,  fegyelmezetlen  a  pályán  kívül,  egy  meccses  játékos,  erős,  jól  
védekezik, gyakran támad, de agyban nem tud felkészülni, kell mellé aki  
irányítja,

• Gulyás,  94-es  sarkazónak  egyenlőre  kis  súlyú,  leválóban  jól  helyt  állt,  
foglalkozni kell vele fizikai felkészítésben is és poszt specifikus játékban is,

• Kádár,  a  zárt  tolongásban,  bedobásban  amikor  tudott  helyt  állt,  nyílt  
játékban  eltűnik,  kevéssé  vesz  részt,  (nagyon  kevés  edzésmunka  áll  
mögötte),

• Kellner, fiatal, agresszív, de fizikailag és mentálisan is gyenge, felkészítést  
igényel,

• Kőműves, gyors szélső, erős, agresszív, sérülékeny, helyezkedésben javulni  
kell,

• Medve, bomba erős fizikum, első-második sor, nagyon kevés tapasztalata  
van, a játékot nem ismeri,

• Németh,  azt  tette  ami  várható  volt  tőle,  zárt  toliban  és  bedobásban  
megcsinálta a dolgát, többször lépett be a nyílt játékba, erőt és kondició  
fejlesztést igényel,

• Nikoletti,  zárt  tolongásba kell  az első sorba még egy ember,  ez  ő volt,  
játékban amúgy semmit  nem csinált,  nem sikerült  egy  mélyfogás  sem,  
támadásban elejtette a labdát, bedobni nem tud,

• Somodi, nagyon akar, agresszív, de még játékban nem tudja felvenni az  
iramot, egyéni képességfejlesztés játék ismeret szükségeltetik,

• Steigerwald, jól olvassa a játékot, jól lép be az akcióba, de súlytalan, kulcs  
helyzetekben rendre hibázik, erő és poszt specifikus képzés ajánlott,

• Szabó Gergely,  érti  a  játékot,  jól  fog,  ügyesen helyezkedik,  kicsi  alkata  
miatt 9-es, szélső poszton bevethető, de nem tud nyitni, futásból az egyik  
oldalra  nem  tud  passzolni,  fejlesztésre  szorul,  tud  vezére  lenni  a  
csapatnak,

• Szatmári,  ügyes,  agresszív,  erős,  de  nincs  meg  a  posztja  és  roppant  
sérülékeny,

• Urbán, 3-as pillér lehet, de nem „rögbis”, nagy akarat, csinálja a dolgát,  
de nem olvassa a játékot, rossz testtartás, mind technikai, mind taktikai,  
mind egyéni, mind csapat szintű fejlesztést igényel, mentálisan labilis,

• Hernádi,  Kertes,  Pál, Szabó I, Tímár: ügyes rögbisek, „túristáknak” nagy  
élmény lehetett szerepelni, esély nyílhat számukra a tovább fejlődésre, de  
nincs játéktapasztalatuk, ezen pedig csak a játék segíthet!

• Mindenkinek több és több mérkőzésre van szükség a fejlődés érdekében!!!

Esztergom, 2012. szeptember 13.

Tisztelettel: Bőhm Balázs

HUN U20 2012 menedzser



Esemény: FIRA-AER U20 Európabajnokság
Dátum, helyszín: 2012. szeptember 1.-9. Prága, Csehország
Mérkőzések:
Negyeddöntő: Svájc Magyarország

Eredmény:  17 – 29
Elődöntő: Csehország Magyarország

Eredmény:  64 – 07
3. helyért: Ukrajna Magyarország

Eredmény:  53 – 21



Magyar U20 rögbi válogatott bő keret

Egyesület Versenyző Poszt
Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club Almási Bence 13,14
Velencei-tavi Rögbi Klub Czakó Attila 9,10, 
Fitworld Szeged Sportegyesület Csanda Bálint ?
Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club Csiernik János 4,5
Elefántok Rögbi SE Csiri Ádám ?
Gödöllői Ördögök Rugby Klub Füleki Erik 11
Esztergomi Vitézek Rugby SE Gelecsák Dániel 6,13
Velencei-tavi Rögbi Klub Gombárovics Ádám 6
SZVSE Battai Bulldogok RC Gulyás Bendegúz 2
Fitworld Szeged Sportegyesület Györgyey András ?
Exiles RFC Budapest Hernádi Alex Szélső
SZVSE Battai Bulldogok RC Jung Szilárd 15,11
Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club Kádár Mihály 1,2
Velencei-tavi Rögbi Klub Katona Jonathán 10,15
SZVSE Battai Bulldogok RC Kellner Pál Márk ?
Fitworld Szeged Sportegyesület Kertes Attila (Gyula) 4
Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club Kis Ferenc 1
Fitworld Szeged Sportegyesület Kolozsvári Gergely ?
Exiles RFC Budapest Kopasz Olivér János ?
Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club Kőmüves György 15,11
Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club Köteles Péter 7,8
Fitworld Szeged Sportegyesület Medve Márton (Gyula) ?
Velencei-tavi Rögbi Klub Németh Gábor 2
Exiles RFC Budapest Nikoletti Gyula 3
SZVSC 91-esek Rögbi SzO Orovecz Csaba ?
Esztergomi Vitézek Rugby SE Pál Máté 12,13
Esztergomi Vitézek Rugby SE Somodi Péter 4,6
Exiles RFC Budapest Steigerwald Ádám 9, 10, 15
Fehérvár Rugby Club Szabó Gergely 9,1
Restart-CVSE Kék Nefelejcs Rögbi Szabó István 12,11
Esztergomi Vitézek Rugby SE Szatmári Dániel 9,12
Restart-CVSE Kék Nefelejcs Rögbi Sztojanov Roland 4,5
SZVSE Battai Bulldogok RC Teisenhoffer László 10
Elefántok Rögbi SE Tímár Ádám ?
Gyöngyösi Farkasok Rugby Klub Urbán Attila 2,3
Restart-CVSE Kék Nefelejcs Rögbi Zágon Andor Endre 11,12

18 év alattiak

Beszámoló az U18-as válogatott 2012. évi Európa-bajnokságig végzett szakmai munkájáról

Az U18-as Magyar Rögbi válogatott 2012. március 30-án 16.45 órakor indult Madridba a  
korosztályos Európa Bajnokságra. A csapatnak 13.00 órára kellett a Liszt Ferenc repülőtéren  
lenni,  ennek  minden  az  utazó  keretbe  behívott  játékos  eleget  tett.  A  játékosok  és  a  



csapatvezetők itt vették át a válogatott felszerelését és mindenki átöltözését követően már  
kívül-belül egységesen szálltunk fel a repülőre.

A szállodánkba érve már teljesen egyértelmű volt soha ezt megelőzően magyar válogatott  
ilyen körülmények között nem töltött el 10 napot. A Hotel  Auditórium **** adott otthon  
mind a 24 csapatnak. Minden csapat együtt étkezett napi háromszor és minden csapat 2  
ágyas szobákban lakott.

A magyar válogatott 03.31.-én 16.30 órakor lépett először pályára Segoviában Hollandia  
ellen. A pályára 1.5 órát utaztunk egy minden igényt kielégítő 50 fős busszal és a mérkőzés  
kezdete  előtt  1.5  órával  a  helyszínen  voltunk.  A  bemelegítéshez  minden  eszköz  
rendelkezésünkre  állt,  labdák,  bóják,  ütköző  párnák.  Ez  egyébként  a  következő  két  
mérkőzésen  és  az  edzéseken  is  így  volt,  sőt  három  edzésre  még  tolongás  gépet  is  
használhattunk.

A mérkőzést  a lehető legerősebb kerettel  kezdtük és azt  gondolom, hogy a 0-17 félidő  
vállalható eredmény volt főleg annak tükrében, hogy a 17 pontot az első 17 percben kaptuk,  
és sikerült utána majd 20 percig irányítani a játékot. A második félidőben próbáltuk kímélni a  
kezdő csapatban pályára lépő játékosainkat és a maximális 7 cserét hajtottuk végre. Itt már  
egyértelmű volt, hogy sajnos a cserék nem tudnak felnőni ehhez a szinthez ehhez a játék  
sebességhez.

A mérkőzést komoly sérülés nélkül úsztuk meg de Kónya Olivér már itt mindkét lábában  
olyan görcsöt kapott,  hogy cserére volt szüksége. Ennek később véleményem szerint még  
jelentősége lesz.

Ezt követően 3 nap felkészülés volt napi egy pályás edzéssel 15.00 és 17.00 között műfüves  
pályán kifogástalan körülmények között.

Az edzések során egyetlen sérülés keletkezett Montanaro Attila kedden meghúzódott, de  
nem tűnt vészesnek és csapat gyúrója is játékra alkalmasnak találta.

A magyar válogatott 04.04-én 17.00 órakor lépett pályára Luxembourg ellen. Egész nap  
szakadt az eső és kifejezetten fújt a szél ami még a műfüves pályán is nehéz feltételeket  
teremtett  mindkét csapat számára. A mérkőzés végig kiegyensúlyozott  küzdelmet hozott.  
Sajnos nem tudtuk megvalósítani a tervezett taktikát a vizes pálya és labda miatt és a szűk  
rövid passzos játékra való átállás is akadozott.

A legnagyobb problémát azonban nem ez jelentette véleményem szerint, hanem az, hogy  
egyetlen taktikai cserét sem tudtunk végrehajtani, mert minden cserénket egy sérült játékos  
pótlására kellett fordítani. Komoly sérülést szenvedett Kónya Olivér és Kovács Henrik, őket  
kórházba is kellett szállítani. Könnyebben sérült, de nem tudott tovább játszani Steigerwald  
Ádám, Orovecz Ádám, Báló Krisztián, Montanaro Attila.

Mint már korábban is említettem a cseréink ezen a mérkőzésen sem tudták a kezdő csapat  
színvonalát hozni és nem sikerült átvenni a vezetést a mérkőzésen. Ennyi sérülés egyébként is  
teljesen szétzilálta az eredeti taktikai elképzeléseket a csapat frissen tartásáról és a játékáról  
gondoltakat.



A mérkőzést követő két napban igyekeztünk a csapat motiváltságát fenntartani amellett,  
hogy  fizikálisan  és  taktikailag  is  felkészítsük  a  játékosokat  a  csoportban  maradásért  
játszandó utolsó mérkőzésre Lettország ellen.

A csapatgyúrójával és a sérült játékosokkal történt beszélgetés alapján két játékos nem  
tudta vállalni a mérkőzést. Kónya Olivér ekkor már teljes lábgipszben volt és szerveztük a  
magyarországi  műtétjét,  Kovács  Henrik  pedig  bokasérülése  miatt  nézett  több  hetes  
kényszerpihenő elé.

Csütörtökön közös városnézést szerveztünk amelyben segítségünkre volt a mellénk osztott  
helyi kísérő. Biztosítottunk kötetlen szabadidőt vásárlásra kikapcsolódásra.

A csoportban maradásért az utolsó mérkőzést 04.07-én játszottuk Lettország ellen. Sajnos  
itt sem sikerült elkerülni a korai célt és ezek után megint nekünk kellett az eredmény után  
futni. A játékosok hősiesen küzdve kiharcolták az egyenlítést 10-10 és ekkor már úgy tűnt  
sikerül  kiküszöbölni  valamit a csorbából,  mert  ekkor a két vitt  céllal  az egy kapott  céllal  
szemben  mi  voltunk  csoportban  maradó  helyen.  A  mérkőzés  utolsó  30  másodpercében  
azonban nem tudtuk megakadályozni a szűken induló tolongást akik begyötörték a labdát és  
ezzel 15-10 re hozták a mérkőzést.

Ezen a mérkőzésen sem kerültek el minket a sérülések. Steigerwald Ádámnak több foga is  
kitört. Feket-Szabó Ádámnak több bordája is zúzódott.

A torna nagy tanúsága számomra a következő. 
Sajnos a játékosok technikai tudása valóban alul marad ennek a szintnek. Pár adat ami ezt  

támasztja  alá.  A  magyar  válogatott  4  jutalom  rúgásból  és  egy  büntető  rúgásból  
mindösszesen 2 pontot ért el. A 22-es vonalon belülről gyakorlatilag nem tudtunk érdemben  
terület szerző rúgásokat végrehajtani, holott ezen a szinten ez már alapkövetelmény más  
csapatoknál.  Minden  elvesztett  mérkőzés  után  az  ellenfelek  szakvezetése  elismerően  
nyilatkozott a taktikai felkészültségünkről és a mutatott játékunkról azonban az ellenfeleink  
jóval egyszerűbb játéka most eredményesebb volt.

A  felkészítő  stáb  hibájaként  értékelem,  hogy  nem  ismertük  fel  korábban,  hogy  a  
játékosaink nem végeznek saját klubjuknál értékelhető munkát, és mint az sajnos későn, de  
kiderült volt olyan aki a válogatott edzéseken kívül nem is járt edzésre. Ebben érzem a saját  
felelősségemet  is  de  érzem  a klubok  felelősségét  is  akiknek  tudnia  kellett,  hogy  a  tőlük  
érkezett játékos egyéni munkája egyáltalán nincs elvégezve.

Az elmúlt egy év alatt sajnos mindig találtam mentséget azoknak a játékosoknak akinek  
probléma volt  a  hozzáállásával  és  ez  most  beigazolódott,  hogy  rossz  döntés  volt  amiért  
vállalom  az  egyéni  felelősséget.  Megfontolásra  javasolom  a  későbbiekben  utánpótlással  
foglalkozó szakmai vezetésnek, hogy ne kövesse el ezt a hibát. Aki nem csapatjátékos nem  
motivált az a felkészülés alatt nem válik azzá és később csak bomlasztja a csapat egységét. A  
játékosok egyéni lekövetése is nagyobb hangsúlyt kell kapjon mert nincs visszajelzés a klubok  
felől.

Egyetlen példát említenék, még meg ami tükrözi a játékosaink felkészületlenségét és jelzi,  
hogy  milyen  alacsony  szintről  kell  majd  a  jövőben  a  válogatott  edzéseken  a  munkát  



elkezdeni. Kapott cél után játékosunk megkérdezte, hogy erre a rúgásra akkor most rá lehet-
e futni,  majd amikor igen választ kapott akkor ordítva kirohant a rúgó játékos irányába.  
Most is hálás vagyok játékvezetőnek, hogy nem állította ki.

A beszámolóm talán legszomorúbb része a bankett vacsora után történtek. Játékosaink  
szinte elsőként távoztak a vacsoráról, de ekkor még azt gondoltam, hogy talán ők is érzik  
nem nagyon van mit ünnepeljünk és holnap is hosszú nap vár ránk. Ezt a képet a szálloda  
biztonsági szolgálata és a helyi rendőrség oszlatta szét bennem, akik 04.30 kor ébresztettek  
a  szobámban.  Mint  megtudtam  több  játékosunk  ittasan  behatolt  a  szálloda  zárt  
medencéjéhez és vidáman ünnepelte magát.

Négy játékost sikerült elfogniuk a többiek elmenekültek. A helyszíni vizsgálat szerint egy  
zárt takarítószer raktáron keresztül jutottak ki a tetőre onnan a zárt medencéhez.

Ezen négy játékos szemmel láthatóan ittas volt valamint egy még a folyosón tartózkodó  
játékos is akik ellen fegyelmi eljárást kezdeményeztem.

Az indulás előtt leellenőriztem a játékosoknak kiosztott felszerelést amit hazaérkezéskor be  
is szedtünk a repülőtéren így kijelenthetem, hogy hiánytalanul el tudunk számolni a kapott  
ruházattal.

Kérem jelentésem tudomásul vételét.

Szeged, 2012. április 10.

Tisztelettel:

Debreczeny Dénes
Csapatvezető

17 év alattiak

FIRA-CAMP U17/16 edzőtábor
2012. április 25-29 Myslenice, Lengyelország

Beszámoló az edzőtáborról és a játékvezető, edző képzésről

Az április  15.-i  kecskeméti  első alkalmas Nemzeti  Akadémiai  találkozót  követően került  
kialakításra  az  a  játékos  keret  aki  a  2013.  U18  EB-re  fog  készülni,  akik  a  95-96  évben  
születettek. Hozzájuk társult 4 edző, és 3 gyakorló játékvezető, valamint a 43 fős keretből 32  
játékos utazhatott az ötnapos edzőtáborba!

A következő találkozóra május 13. án a Nemzeti Akadémián kerül sor a teljes keret illetve  
az U20 kerettel egyetemben (a táblázat szintén mellékletben található).

Beszámoló mellékletei:

- A teljes utazó keret névlista és értékelő a beszámoló része!
- A személyes kézzel írt jegyzet!



- Fényképek és felvételek!

A játékvezetői oktatásról Ignácz Daniella riportja szerepel, akit Gyolcsos Mária interjúvolt 
meg, jv tábor vezető: MEERSMAN Jhonny (BE):

Legfiatalabb játékvezetőnk

Ignácz  Daniella  (16)  már  jó  néhány  éve  rögbizik  a  Fehérvár  Rugby  Club  játékosaként,  
játékvezetőként  azonban  nemrég  mutatkozott  be,  méghozzá  nem  is  akárhol,  hanem  a  
Lengyelországban  (Myslenice)  április  25.  és  29.  között  megrendezett  FIRA  U17-U16  
nemzetközi edzőtáborban.

Miből állt a játékvezető-képzés? Mit csináltatok pontosan?
A képzés 5 napos volt és összesen nyolcan vettünk részt rajta. Elméleti és gyakorlati blokkból  
állt, minden nap volt kinti edzésünk is. Az első napon rögtön bedobtak a mély vízbe, az U17-
es  válogatott  fiúk  edzőmeccseit  vezettük,  bár  én  csak  partjeleztem.  Aztán  felvettük  a  
meccseket videóra és azokat elemeztük.  A második napon mindenki bemutatkozott és két  
csoportra  osztva dolgoztunk,  játszottunk,  közben egymás játékát vezettük,  gyakoroltuk a  
karjelzéseket,  a  sípjelzéseket,  a  helyes  ítéleteket.  A  játékosokkal  is  dolgoztunk  együtt,  
segítettünk nekik a különböző alapszituációk helyes  kivitelezésében (pl.: bedobásban való  
emelés, zárt tolongásban a testtartást, stb.).

Sok újat tanultál? Hogy érzed, hasznos volt?
Már az önmagában nagyon hasznos volt, hogy öt napig jóformán csak angolul beszéltem és  
hallgattam előadásokat a rögbiről. A játékvezetéssel kapcsolatban is sok mindent tisztába  
tettünk,  a  képzés  rávilágított  a  hiányosságaimra  is,  amiket  igyekszem  majd  pótolni.

Milyen volt  a  társaság?  Nem volt  furcsa  ilyen sok férfi  és fiú  között  fiatal  játékvezető  
hölgyként? Hogy tekintettek rád?
Egyáltalán nem volt furcsa, nagyon jól éreztem magam velük. A játékvezetők mindenben  
segítettek, a magyar válogatott fiúk is nagyon rendesek voltak velem. A Fira Kupa végén  
tartott beszédben külön kiemeltek és megköszönték a részvételemet, ami nagyon jól esett!

Mik a további terveid a játékvezetéssel? Vannak-e hosszú távú céljaid?
Mindenképpen szeretném folytatni! Nagyon szeretnék jövőre is ott lenni  ezen az eseményen,  
vagy egy hasonlón, mert egy életre szóló élmény volt. 

Az edzői oktatás és maga az edzőtábor programját a vezető edzők rakták össze: Didier  
NOURAULT (FR), Christian GALOU (FR)

Hasznos volt, hogy a németektől 8 edző, csehektől 6 edző vett részt a mi 4 magyarunkkal  
együtt, míg a lengyelek 3 edzővel egy technikai igazgatóval vettek részt az eseményen! A  
közös  edzői  stábok  nagyon  hasznosan  segítik  elő  az  egymástól  való  tanulást,  az  edzői  
praktikák, gyakorlatok ellesését!

Nulladik nap
szerda



14:00 - a magyar válogatott megérkezik, szállás elfoglalása majd ebéd.
15:00 - all in one első meeting edzők játékvezetők együtt

A FIRA küldöttei ismertetik a tábor menetét és a mai napot részletesen.
Minden ország játszani fog minden más országgal 20 percet (XV) rögzített szituációk  
nélkül, mely alatt öt szempontból kell figyelni a csapatot:

• turnover - hogy szereztünk labdát vagy vesztettünk
• penetration - mennyit/hogyan szakítunk és utána mi lesz a játékkal
• wide game -  széles nyílt játék
• rugás - mi történik, ha mi rúgunk, vagy ha ránk rúgnak
• védekezés - missed tackle, tolódás stb.

hogy ezek fejlesztésében telhessen a tábor hátralévő része

21:00 - esti meeting

részletezésre kerül a tábor témája a “general movement” egy “4 families” elnevezésű  
megközelítésben. Mindennek alapja a gyémánt alakzat, mely nem csak a családokon  
belül, hanem a családok egymáshoz való viszonyát is megköveteli.

Első nap csütörtök

9:00 - délelőtti edzést megelőző megbeszélés

10’ bemelegítés saját nemzet, majd 4 mix csapat kialakítása
25’ exercise to improve families (amit a szintén 4 mix csapatba osztott edzők maguk  
találnak ki)
4’ pihen
20’ 1v1 és 1v1+1
4x7’ játék

10:00 - edzés
15:00 - délutáni edzést megelőző meeting

1h15’ edzés
25’ játékvezetők a tackle-ről
30’ saját
most az első egy és negyed órára 2 feladatot prezentáltak is nekünk, a támogatás és a  
family-k javítására (a másodikban gyakorlatban nem túl sokan látták meg a family-ket,  
melyet a feladat bonyolultságára és az egyes játékosok technikai képzetlenségére  
lehetett visszavezetni)

este - a magyar edzői gárda megbeszéli a csapat összellítását, és a másnapi saját 30’  
tennivalóit
21:00 edzői meeting



Második nap péntek

9:00 meeting
3 mix csoport, egyik térfélen 2 féle 1v1(+1) gyakorlat, a másikon sávos játék
10:00 - edzés
Délutáni edzés helyett, pihenő városnézés - közös kirándulás Krakowba, a magyarok  
fegyelmezetten és szófogadóan viselkedtek

Harmadik nap szombat

9:00 – megbeszélés
A lengyelek apró termete miatt a délutáni tornán csak 10 perces félidőket fognak játszani  
míg mások 15, és kérik mindenki a legkisebb játékosait cserélje be ellenük
10’ bemelegítés sávos passz + near far
háromnegyed maradék idő: 3 gyakorlat 1:attack ball; 2:long kick; 3:short kick
tolongás: kick off (labda elkapás, emeléssel), bedobás (emeléssel), zárt tolongás szituációk,  
testtartás

16:00 - tournament

HUN-GER 0-3(0-2) teljes kezdő, utolsó percben néhány csere
HUN-CZE 0-3(0-1) fele csere, a végére teljes B csapat
HUN-POL 3-1(0-1) B csapat kezd második félidő szinte teljes A csapat

Negyedik nap vasárnap

9:00 - megbeszélés játékosokkal együtt, ajándékok átadása
9:30 - edzés a FIRA küldöttek vezetésével toli, háromnegyed külön

háromnegyed:
- egy káoszlabda szerű passzolós feladat long-long-short
- egy oszlopban a védők kettessével 3 támadó középsőnél a labda, a hátsó védő a 2-ből  
kilép jobra passz balra és fordítva

toli:
- feladat 1. szerelés utáni azonnali labdaszerzés
- feladat 2. takarítás mélyen, erősen
- feladat 3. 2-2 szituációk

FIRA-CAMP 2012
Sorszá

m Név Születési idő Egyesület Poszt
1. Antal Benjamin 1995. augusztus 23. Fehérvár center, szélső

2.
Bobrovniczki  
Péter 1995. október 16. Fehérvár 8-as, harmadik sor

3. Csizmadia  1996. február 28. Velence leváló, 9-es,



Zsombor
4. Drabbant Dávid 1996. december 19. Velence 8-as, leváló
5. Gerhát Róbert 1995. március 5. Gyöngyös első sor
6. Gombás Bence 1996. január 25. Batta 9-es
7. Gyurcsik Mózes 1995. október 3. Batta center, leváló
8. Hilbert Mátyás 1996. június 26. Batta center, szélső

9. Horváth Áron 1995. március 13.
Kecskemé
t

sarkazó, leváló, szélső,  
center

10. Huszár Károly 1995. október 6. Szeged szélső, center
11. Huszár Krisztián 1995. október 6. Szeged szélső, center

12. Illés Bence 1995. január 15.
Esztergo
m

másidk sor, harmadik sor,  
pillér

13. Juhász Ádám 1996. november 10. Szeged 9-es, 10-es
14. Kanti Balázs 1996. március 4. Batta pillér
15. Kállai Máté 1995. szeptember 7. Velence leváló, másidk sor
16. Kálmán Benedek 1996. április 2. Szeged center, szélső
17. Kósa Bálint 1995. február 2. Fehérvár 10-es,   

18.
Kovács József  
Márk 1996. augusztus 25. Batta center

19. Krepsz Áron 1995. március 11. Fehérvár második sor,

20. Lakatos József #HIÁNYZIK
Esztergo
m háromnegyed

21. Monori Ferenc 1997. május 21. Velence második sor, leváló
22. Nánási Norbert 1995. június 29. Velence leváló, 8-as
23. Ormay Gergely 1996. július 9. Velence 10-es, 9-es, szélső
24. Palicz János 1995. november 5. Gyöngyös 9-es, 10-es

25.
Rácz Kristóf  
Bence 1995. április 15.

Esztergo
m első sor, leváló

26. Révfalusi Bálint 1995. november 28. Fehérvár full back, szélső
27. Smatkó György 1996. július 27. Velence 9-es, szélső
28. Szalai Mátyás 1995. május 3. Gödöllő 8-as, második sor
29. Tátrai Bendegúz 1995. december 15. Batta pillér

30. Varga Béla 1995. május 24.
Esztergo
m első sor

31. Vámosi Tamás 1996. július 7.
Esztergo
m második sor

32. Veres Dániel 1995. november 6. Gyöngyös szélső, center
 Edzők:    
33. Makra Péter 1988. június 1. Szeged  
34. Péter Balázs 1991. március 5. Velence  
35. Tóth János 1983. május 1. Gyöngyös  
 Játékvezetők:    
36. Haspel Gergő 1986. november 19. Esztergo  



m
37. Juhász Róbert 1965. március 11. Szeged  
38. Ignácz Daniella 1997. május 10. Fehérvár  

 
Delegáció  
vezető:    

39. Böhm Balázs 1980. január 22.   

Esztergom, 2012. május 03.

Tisztelettel: Bőhm Balázs



6. MAGYAR BAJNOKSÁG 20  11/2012   

EXTRALIGA

Végeredmény a 4 csapatos play-off után:
Hely Csapat
1 Esztergomi Vitézek Suzuki 
2 Kecskeméti ARC
3 gas.hu Battai Bulldogok
4 Budapesti Exiles RFC 

2012. június 09. 
15:30 Esztergomi Vitézek Suzuki Budapesti Exiles 

RFC 29-0 Szontágh 
Dániel Elődöntő

2012. június 09. 
16:00

Testakademia.hu Battai 
Bulldogok Kecskeméti ARC 20-23 Priskin Csaba Elődöntő

2012. június 16. 
15:00

Testakademia.hu Battai 
Bulldogok

Budapesti Exiles 
RFC 51-14 Priskin Csaba Bronz 

meccs
2012. június 16. 
17:00 Esztergomi Vitézek Suzuki Kecskeméti ARC 20-10 Peter 

Coulthard Döntő

Az Extra liga Bajnoka: Esztergomi Vitézek Suzuki RSE 
Nagy Roland Kovács-Goda István Haspel Gergő
Koller Zoltán Mészáros Benjámin Gelecsák Dániel
Szőlősi László Siroki András Cabuz Cosmin
Heckel Zoltán Madarász Viktor Marosi Tamás
Soós Dániel Suiogan Károly Jámbor Attila
Jimenez Zerpa Joel Hock István Collet Gregoire
Bőhm Balázs Novák Péter Juan Carlos Berbesi Caseres
Bíró Gábor Ifj. Siroki András  Ioan Teodorescu
Remsik József Köbli István Csákvári Gábor
Gódor András

Edző: Szőlősi László

Alapszakasz állása 
Utolsó módosítás: 2012-06-10 12:36 
Hely Csapat M Gy D V SzP KP PK SzC KC CB VB P
1 Esztergomi Vitézek Suzuki 10 8 0 2 504 122 +382 76 15 8 2 46
2 Testakademia.hu Battai Bulldogok 10 7 1 2 339 189 +150 51 27 6 2 38
3 Kecskeméti ARC 10 6 2 2 285 197 +88 41 30 3 0 31
4 Budapesti Exiles RFC 10 4 2 4 166 245 -79 22 37 2 0 22
5 Spartans 10 2 1 7 114 391 -277 18 63 1 0 11
6 Fit World Gorillák Rugby Club 10 1 0 9 191 455 -264 33 69 3 1 8

MÉRKŐZÉSEK:
1. forduló

http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://rugby.hu/klubok/karc/karc
http://rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek


Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.09.17. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 

Fit World 
Gorillák Rugby 
Club 

Szeged, Etelka 
sor 66 - 15 Jánosi Attila

2011.11.12. Esztergomi Vitézek 
Suzuki Spartans Esztergom, 

Vasas stadion 56 - 7 Jánosi Attila

2012.03.25. Kecskeméti ARC Budapesti Exiles 
RFC Kecskemét 15 - 6 Tompai 

Zoltán
2. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.01. Fit World Gorillák 
Rugby Club Kecskeméti ARC Szeged 17 - 61 Priskin Csaba

2011.12.03. Esztergomi 
Vitézek Suzuki 

Budapesti Exiles 
RFC 

Esztergom, 
RCH 59 - 3 Szontágh Dániel

2012.03.31. Spartans Testakademia.hu 
Battai Bulldogok Nagyvárad 12 - 34 Böröndi Tamás

3. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.08.
Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki 

Kecskeméti ARC 
Esztergom, 
Vasas 
stadion

29 - 12 Szontágh 
Dániel

2011.10.08. Spartans Fit World Gorillák 
Rugby Club Nagyvárad 25 - 24 Tompai 

Zoltán
4. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.22. Kecskeméti 
ARC 

Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 

Kecskemét, Széktói 
stadion 4-es pálya 17 - 17 Jánosi 

Attila

2011.10.22.
Fit World 
Gorillák 
Rugby Club 

Esztergomi 
Vitézek Suzuki Szeged, Etelka sor 14 - 99 Szeidl 

Tamás

2011.11.19. Budapesti 
Exiles RFC Spartans Vác 12 - 12 Suiogan 

Károly
5. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.12. Budapesti Exiles 
RFC 

Fit World 
Gorillák 
Rugby Club 

Budapest, 
Soroksár 15 - 7 Szontágh 

Dániel

2011.12.03. Spartans Kecskeméti 
ARC Nagyvárad 25 - 7 Barnatiu

2012.03.10. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 

Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki 

Százhalombatta 21 - 24 Priskin 
Csaba

6. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.05.11. Fit World Gorillák 
Rugby Club 

Testakademia.hu Battai 
Bulldogok 

Szeged Szeol 
pálya 22 - 34 Tompai 

Zoltán
2012.05.12. Budapesti Exiles Kecskeméti ARC Vác 14 - 14 Priskin 

http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1215
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1214
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1226
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1222
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1209
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1212
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1221
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1211
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1225
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1213
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1208
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1206
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1207
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1224
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1210
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1229
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok


RFC Csaba

2012.05.12. Spartans Esztergomi Vitézek 
Suzuki Nagyvárad 7 - 54 Szeidl 

Tamás
7. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.03.31. Budapesti Exiles 
RFC 

Esztergomi Vitézek 
Suzuki Vác 9 - 46 Jánosi Attila

2012.05.26. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok Spartans Százhalombatta 41 - 7 Szeidl 

Tamás

2012.05.26. Kecskeméti ARC Fit World Gorillák 
Rugby Club Kecskemét 29 - 7 Szontágh 

Dániel
8. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.04.14. Kecskeméti 
ARC 

Esztergomi 
Vitézek Suzuki 

Kecskemét, Széktói 
stadion 4-es pálya 17 - 14 Jánosi 

Attila

2012.04.14. Budapesti 
Exiles RFC 

Testakademia.hu 
Battai Bulldogok Százhalombatta 24 - 13 Priskin 

Csaba

2012.06.02.
Fit World 
Gorillák Rugby 
Club 

Spartans Szeged 57 - 12 Priskin 
Csaba

9. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.04.28. Spartans Budapesti Exiles 
RFC Nagyvárad 7 - 37 Priskin 

Csaba

2012.04.28. Esztergomi 
Vitézek Suzuki 

Fit World 
Gorillák Rugby 
Club 

Esztergom, 
RCH 78 - 13 Szeidl 

Tamás

2012.04.29. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 

Kecskeméti 
ARC Százhalombatta 48 - 21 Suiogan 

Károly
10. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.08. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 

Budapesti Exiles 
RFC Vác 26 - 10 Jánosi Attila

2012.05.05. Fit World Gorillák 
Rugby Club 

Budapesti Exiles 
RFC Szeged 15 - 36 Szontágh Dániel

2012.05.05. Esztergomi 
Vitézek Suzuki 

Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 

Esztergom, 
RCH 14 - 19 Szeidl Tamás

2012.05.06. Kecskeméti ARC Spartans Kecskemét 69 - 0 Suiogan Károly

NB 1
Végeredmény:

Hely Csapat M Gy D V SzP KP PK SzC KC CB VB P
1 Esztergomi Apródok 12 10 0 2 462 180 +282 71 28 9 0 49
2 Velencei Kék Cápák 12 9 0 3 437 176 +261 65 28 10 2 48
3 Szentes 91-esek 12 7 0 5 303 225 +78 44 37 7 1 36
4 Bulldogok Fekete Sereg 12 6 0 6 282 318 -36 40 49 5 1 30

http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/batta-ii
http://www.rugby.hu/klubok/szentes/szentes
http://www.rugby.hu/klubok/agard/velence
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/egom-ii
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1219
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1217
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1230
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1223
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1232
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1218
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1227
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1216
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1220
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1228
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1234
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/szeged
http://www.rugby.hu/klubok/karc/karc
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1235
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1233
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-extraliga/merkozesek/1231
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/vitezek
http://www.rugby.hu/klubok/spartans/spartans
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/exiles


5 Kecskeméti ARC Oldboys 12 6 0 6 250 333 -83 40 55 5 0 29
6 Pécsi Indiánok Sport Klub 12 4 0 8 181 314 -133 31 41 4 0 18
7 Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club 12 0 0 12 65 434 -369 11 64 1 1 1
Az NB 1 Bajnok csapata: Esztergomi Apródok
A Bajnok csapat névsora:
Fehér Sándor
Hock István
Huszár Zoltán
Illés Bence
Juhász István
Kontics Viktor
Molnár Álmos
Molnár Tamás
Pál Máté

Remsik József
Siroki András
Ifj. Siroki András
Somodi Péter
Soós Dániel
Tokai Attila
Varga Barna
V  olentér Tamás  
Csákvári Gábor

Szatmári Dániel
Tóth Csaba
Viola Ferenc
Pfeiffer Tamás
Rácz Bence
Kade Zoltán

Edző: Ioan Teodorescu

Mérkőzések:
1. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.09.25. Szentes 91-
esek 

Pécsi Indiánok 
Sport Klub 

Szentes, Pusztai 
Lászlo sport centrum 
( kinizsi pálya

31 - 14 Baranyi 
Gábor

2011.11.13.
Kecskeméti 
ARC 
Oldboys 

Bulldogok 
Fekete Sereg 

Kecskemét, Széktói 
stadion 4-es pálya 14 - 38 Törőcsik 

Sándor

2012.03.11. Esztergomi 
Apródok 

Békéscsabai 
Benny Bulls 
Rugby Club 

Esztergom, Ferences 
pálya 71 - 5 Szontágh 

Dániel

2. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.03.10. Bulldogok Fekete 
Sereg 

Pécsi Indiánok 
Sport Klub 

Százhalombatta, 
függőben 26 - 0 VB

2012.04.15. Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club 

Kecskeméti 
ARC Oldboys Békéscsaba 0 - 26 VB

2012.06.09. Velencei Kék Cápák Esztergomi 
Apródok Esztergom, RCH 43 - 7 Mátrai 

Norbert
3. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.02.
Pécsi 
Indiánok 
Sport Klub 

Kecskeméti ARC 
Oldboys Orfű 53 - 12 Mátrai 

Norbert

2011.11.13. Velencei Kék 
Cápák 

Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 26 - 0 Böröndi 

Tamás

2012.04.01. Esztergomi 
Apródok Szentes 91-esek Esztergom 24 - 32 Szabó 

Gergely
4. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető
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http://www.rugby.hu/jatekosok/1993/03/13/tokai-attila
http://www.rugby.hu/jatekosok/1989/05/25/soos-daniel
http://www.rugby.hu/jatekosok/1993/03/12/somodi-peter
http://www.rugby.hu/jatekosok/1989/02/25/siroki-andras
http://www.rugby.hu/jatekosok/1968/07/16/siroki-andras
http://www.rugby.hu/jatekosok/1986/08/12/remsik-jozsef
http://www.rugby.hu/jatekosok/2010/10/05/pal-mate
http://www.rugby.hu/jatekosok/1982/06/04/molnar-tamas
http://www.rugby.hu/jatekosok/2000/12/18/molnar-almos
http://www.rugby.hu/jatekosok/1986/09/06/kontics-viktor
http://www.rugby.hu/jatekosok/1974/08/30/juhasz-istvan
http://www.rugby.hu/jatekosok/1995/05/15/illes-bence
http://www.rugby.hu/jatekosok/1986/11/14/huszar-zoltan
http://www.rugby.hu/jatekosok/1969/03/22/hock-istvan
http://www.rugby.hu/jatekosok/1982/02/25/feher-sandor
http://rugby.hu/klubok/vitezek/egom-ii
http://www.rugby.hu/klubok/bekescsaba/bekescsaba
http://www.rugby.hu/klubok/pecs/pecs
http://www.rugby.hu/klubok/karc/kecskemeti-arc-oldboys


2011.11.06. Bulldogok Fekete 
Sereg 

Esztergomi 
Apródok 

Esztergom, 
Ferences pálya 7 - 67 Szontágh Dániel

2011.11.20. Szentes 91-esek Velencei Kék 
Cápák Szentes 7 - 26 Tompai Zoltán

2012.04.01. Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club 

Pécsi 
Indiánok 
Sport Klub 

Kecskemét 5 - 22 Szundy István

5. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.30. Kecskeméti 
ARC Oldboys Esztergomi Apródok 

Kecskemét, 
Széktói stadion 
4-es pálya

17 - 36 Baranyi 
Gábor

2012.04.28. Velencei Kék 
Cápák 

Bulldogok Fekete 
Sereg 

Agárd, Park 
erdő 77 - 14 Böröndi 

Tamás

2012.04.29. Szentes 91-
esek 

Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club Szentes 26 - 0 Szalontai 

Bence
6. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.20. Pécsi Indiánok Sport 
Klub 

Esztergomi 
Apródok Orfű 17 - 55 Jánosi Attila

2011.12.03. Bulldogok Fekete 
Sereg 

Szentes 91-
esek Ercsi 24 - 7 Jánosi Attila

2012.04.22. Velencei Kék Cápák Kecskeméti 
ARC Oldboys 

Agárd, Park 
erdő 67 - 12 Böröndi Tamás

7. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.09. Kecskeméti 
ARC Oldboys 

Szentes 91-
esek 

Kecskemét, Széktói 
stadion 4-es pálya 12 - 55 Suiogan 

Károly

2012.05.12. Pécsi Indiánok 
Sport Klub 

Velencei 
Kék Cápák Orfű 17 - 54 Böröndi 

Tamás

2012.05.13.
Békéscsabai 
Benny Bulls 
Rugby Club 

Bulldogok 
Fekete Sereg Békéscsaba 0 - 26 Szalontai 

Bence

8. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.09. Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club 

Esztergomi 
Apródok Békéscsaba 14 - 19 Szundy 

István

2012.04.07. Bulldogok Fekete Sereg Kecskeméti 
ARC Oldboys Százhalombatta 12 - 14 Szabó 

Levente

2012.06.09. Pécsi Indiánok Sport 
Klub 

Szentes 91-
esek Szentes 0 - 26 vb

9. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.09.18. Kecskeméti 
ARC Oldboys 

Békéscsabai 
Benny Bulls 
Rugby Club 

Kecskemét, 
Széktói stadion 4-
es pálya

57 - 12 Priskin 
Csaba

2011.10.15. Esztergomi Velencei Kék Esztergom, 38 - 22 Jánosi Attila
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Apródok Cápák Ferences pálya

2011.10.22. Pécsi Indiánok 
Sport Klub 

Bulldogok 
Fekete Sereg Orfű 24 - 12 Böröndi 

Tamás
10. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.03.16. Kecskeméti ARC 
Oldboys 

Pécsi Indiánok 
Sport Klub 

Kecskemét, 
Széktói stadion 
4-es pálya

26 - 0 VB

2012.04.07. Szentes 91-esek Esztergomi 
Apródok Szentes 14 - 29 Szundy 

István

2012.04.22. Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club 

Velencei Kék 
Cápák Békéscsaba 0 - 26 VB

11. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.05.05.
Pécsi 
Indiánok 
Sport Klub 

Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club Kmér 22 - 5 VB

2012.05.06. Velencei Kék 
Cápák Szentes 91-esek 

Kecskemét, 
Széktói stadion 
4-es pálya

24 - 21 Priskin 
Csaba

2012.05.20. Esztergomi 
Apródok 

Bulldogok Fekete 
Sereg Esztergom, RCH 66 - 14 Priskin 

Csaba
12. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.09.18. Bulldogok Fekete 
Sereg 

Velencei Kék 
Cápák Ercsi 26 - 21 Böröndi Tamás

2011.10.02. Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club 

Szentes 91-
esek Békéscsaba 24 - 42 Szundy István

2012.06.02. Esztergomi Apródok Kecskeméti 
ARC Oldboys 

Esztergom, 
RCH 26 - 0 Böröndi Tamás

13. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.26. Kecskeméti 
ARC Oldboys 

Velencei Kék 
Cápák 

Kecskemét, Széktói 
stadion 4-es pálya 24 - 20 Mátrai 

Norbert

2012.04.15. Szentes 91-
esek 

Bulldogok 
Fekete Sereg Szentes 28 - 12 Tompai 

Zoltán

2012.04.29. Esztergomi 
Apródok 

Pécsi 
Indiánok 
Sport Klub 

Esztergom, Ferences 
pálya 26 - 0 VB

14. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.29. Bulldogok 
Fekete Sereg 

Békéscsabai Benny 
Bulls Rugby Club Ercsi 71 - 0 Jánosi Attila

2011.11.06. Velencei Kék 
Cápák 

Pécsi Indiánok Sport 
Klub 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 36 - 12 Szeidl 

Tamás

2012.03.11. Szentes 91-
esek 

Kecskeméti ARC 
Oldboys Szentes 14 - 36 Tompai 

Zoltán
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NB 2

Végeredmény:
Hely Csapat M Gy D V SzP KP PK SzC KC CB VB P
1 Gödöllői Ördögök 16 14 1 1 511 104 +407 77 17 12 0 70
2 SZTE EHÖK SE 16 11 1 4 287 178 +109 34 30 4 0 50
3 Gyöngyösi Farkasok 16 4 0 12 131 311 -180 22 20 3 0 12
4 Ceglédi Kék Nefelejcs 16 2 0 14 117 453 -336 11 77 0 0 8
Az NB 2 Bajnok csapata: Gödöllői Ördögök
A Bajnok csapat névsora: 
Angyal András
Bíró András
Buriusz Tibor
Csomor Balázs
Csúr Zoltán
Füleki Erik
Galambos Gergely
Hayes Lukács
Jánoska Ferenc

Juhász I. Márton
Kenéz Árpád
Kis László
Lipták Tamás
Mészáros Rudolf
Nagy Simon 
Mihály
Nyári Dániel
Pirk Dániel

Saláta Dénes
Sinkó Dániel
Szakács Dávid
Szalai Mátyás 
Szalai Márton
Tulipán Tibor
Varga Dániel
Zsuffa Aba

A csapat edzője: Collet Gregoire
Mérkőzések:

1. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető
2011.09.18. SZTE EHÖK SE Ceglédi Kék Nefelejcs Gödöllő 22 - 7 Szundy István

2011.09.18. Gyöngyösi 
Farkasok Gödöllői Ördögök Gödöllő 12 - 24 Szalontai Bence

2011.09.18. Ceglédi Kék 
Nefelejcs Gyöngyösi Farkasok Gödöllő 7 - 22 Szundy István

2011.09.18. Gödöllői 
Ördögök SZTE EHÖK SE Gödöllő 29 - 7 Bőhm Balázs

2. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.02. Gyöngyösi 
Farkasok 

Ceglédi Kék 
Nefelejcs Gyöngyös-Mátrafüred 28 - 19 Jánosi Attila

2011.10.02. Gyöngyösi 
Farkasok 

SZTE EHÖK 
SE Cegléd 0 - 12 Szabó 

Gergely

2011.10.02. Gödöllői 
Ördögök 

SZTE EHÖK 
SE Gyöngyös-Mátrafüred 31 - 10 Szabó 

Gergely

2011.10.02. Ceglédi Kék 
Nefelejcs 

Gödöllői 
Ördögök Gyöngyös-Mátrafüred 5 - 24 Jánosi Attila

3. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.16. Ceglédi Kék 
Nefelejcs SZTE EHÖK SE Szeged, 

Etelka sor 5 - 19 Szabó 
Gergely
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2011.10.16. Gödöllői 
Ördögök Gyöngyösi Farkasok Szeged, 

Etelka sor 26 - 0 VB

2011.10.16. SZTE EHÖK 
SE Gyöngyösi Farkasok Szeged, 

Etelka sor 14 - 0 Szabó 
Gergely

2011.10.16. Gödöllői 
Ördögök 

Ceglédi Kék 
Nefelejcs 

Szeged, 
Etelka sor 32 - 0 Baranyi 

Gábor
4. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.06. Ceglédi Kék 
Nefelejcs 

Gyöngyösi 
Farkasok Cegléd 26 - 0 Baranyi 

Gábor

2011.11.06. SZTE EHÖK SE Gyöngyösi 
Farkasok Cegléd 26 - 0 Szalontai 

Bence

2011.11.06. SZTE EHÖK SE Gödöllői 
Ördögök Cegléd 26 - 5 Szalontai 

Bence

2011.11.06. Gödöllői Ördögök Ceglédi Kék 
Nefelejcs Cegléd 48 - 5 Baranyi 

Gábor
5. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.03.25. SZTE EHÖK 
SE 

Ceglédi Kék 
Nefelejcs 

Gyöngyös-
Mátrafüred 29 - 5 Kaposi Anna

2012.03.25. Gyöngyösi 
Farkasok Gödöllői Ördögök Gyöngyös-

Mátrafüred 3 - 31 Priskin Csaba

2012.03.25. Ceglédi Kék 
Nefelejcs Gyöngyösi Farkasok Gyöngyös-

Mátrafüred 7 - 19 Kaposi Anna

2012.03.25. SZTE EHÖK 
SE Gödöllői Ördögök Gyöngyös-

Mátrafüred 19 - 19 Priskin Csaba

6. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.04.15. Gyöngyösi Farkasok SZTE EHÖK 
SE Cegléd 0 - 26 Mátrai 

Norbert

2012.04.15. Ceglédi Kék Nefelejcs Gyöngyösi 
Farkasok Cegléd 26 - 0 Szalontai 

Bence

2012.04.15. Gödöllői Ördögök SZTE EHÖK 
SE Cegléd 43 - 0 Szalontai 

Bence

2012.04.15. Ceglédi Kék Nefelejcs Gödöllői 
Ördögök Cegléd 0 - 35 Szalontai 

Bence
7. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.05.06. Ceglédi Kék 
Nefelejcs SZTE EHÖK SE Szeged 0 - 24 Tompai Zoltán

2012.05.06. Gödöllői Ördögök Gyöngyösi Farkasok Szeged 26 - 0 Baranyi Gábor
2012.05.06. SZTE EHÖK SE Gyöngyösi Farkasok Szeged 26 - 0 Tompai Zoltán

2012.05.06. Gödöllői Ördögök Ceglédi Kék 
Nefelejcs Szeged 59 - 5 Baranyi Gábor

8. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető
2012.06.02. Ceglédi Kék Gyöngyösi Farkasok Gödöllő 0 - 42 Pölöskei Petra
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Nefelejcs 
2012.06.02. SZTE EHÖK SE Gyöngyösi Farkasok Gödöllő 15 - 5 Szalontai Bence

2012.06.02. Gödöllői Ördögök Ceglédi Kék 
Nefelejcs Gödöllő 50 - 0 Pölöskei Petra

2012.06.02. SZTE EHÖK SE Gödöllői Ördögök Gödöllő 12 - 29 Szalontai Bence
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FÉRFI 7’S

Magyar 7’s Bajnokság
2012. június 30. Székesfehérvár

Végeredmény

Hely Csapat
1 gas.hu Battai Bulldogok 
2 Kecskeméti ARC 
3 Fit World Gorillák Szeged
4 Esztergomi Vitézek Suzuki 

5 Magyar Egyetemi- Főiskolás 
Válogatott

6 Szentesi 91-esek
7. Pécsi Indiánok Sport Klub
8. Fehérvári Vadkanok
9. Ceglédi Kék Nefelejcs

A csoport:

É1. Battai Bulldogok
D2. Szentesi 91-esek
É3. MEFS
D4. Fit World Szeged

A csoport:
Battai Bull - Szegedi Gorillák : 38 – 12
Szentesi 91-esek - Magyar 
Egyetemista/Főiskolás Válogatott: 5 – 47
Bulldogok - 91-esek: 40 – 00
MEFS - Gorillák: 7 – 19 
Gorillák - 91-esek: 29 – 17
Bulldogok - MEFS: 24 - 00

B csoport:

D1. KARC
É2. Esztergomi Vitézek
D3. Pécsi Indiánok
É4. Fehérvár RC

B csoport:
K.A.R.C. - Fehérvári Vadkanok: 50 – 00
Vitézek - Pécsi Indiánok: 73 – 00
KARC - Vitézek: 24 – 07
Vadkanok - Indiánok: 46 – 10
Indiánok - KARC: 12 – 52
Vitézek - Vadkanok: 42 – 21

TÁL helyosztók (5.-8. hely)

Elődöntő: Vadkanok - 91-esek: 17 - 19

Elődöntő: MEFS - Indiánok: 28 - 07

7. helyért: Vadkanok - Indiánok: 14 - 21

Tál döntő: 91-esek - MEFS: 12 - 35

Kupa helyosztók (1.-4. hely)

Elődöntő: Gorillák - KARC: 00 - 47

Elődöntő: Bulldogok - Vitézek: 37 - 00

3. helyért: Gorillák - Vitézek: 33 - 26

Kupa Döntő: Bulldogok - KARC: 29 - 19
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7’s Rögbi Bajnok Csapat: gas.hu Battai Bulldogok

Névsor:, BÁN Gergő, GECSE Dániel, JANOTKA László, JUHÁSZ Imre, JUNG Szilárd, PRAKTER 
Attila, TEISENHOFFER László, GYURCSIK Achilles, GYURCSIK Mózes, KÁSA Péter, KARSAI Dávid 

A csapat edzője: Vjacseszlav Kuzmenko, Gulicska Mihály

A május 26.-i 7's esztergomi forduló eredményei: 

1. Batta -FRC: 62-00 
2. MEFS-Esztergom: 10-24 
3. Esztergom junior-Batta: 00-43 
4. FRC-MEFS: 7-38 
5. Esztergom-Batta:00-19 
6. MEFS-Esztergom junior: 24-14 
7. FRC-Esztergom: 00-42 
8. Esztergom junior-Esztergom:00-59 
9. Batta-MEFS: 34-05 
10. FRC-Esztergom junior: 24-24 

Torna végeredmény: 
1. Battai Bulldogok 
2. Esztergomi Vitézek 
3. Magyar Egyetemi és Főiskolás Válogatott 
4. Esztergomi junior 
5. FRC 

A június 30.-i negyeddöntőbe jutók sorrendben Északi régióból: 
1. Battai Bulldogok 
2. Esztergomi Vitézek 
3. Magyar Egyetemi és Főiskolás Válogatott 
4. Fehérvár RC 

A május 27.-i 7's szentesi forduló eredményei: 

1. Cegléd -Pécs: 07-33 
2. Szentes-KARC: 00-21 
3. Pécs-KARC: 00-56 
4. Cegléd-Szentes: 14-41 
5. Cegléd-KARC:05-54 
6. Szentes-Pécs:21-12 

A Szeged csapata nem vett részt a tornán, 26-0 eredményekkel végzett az ötödik helyen!

A június 23.-i negyeddöntőbe jutók sorrendben Déli régióból: 
1. KARC (két első hely)

http://rugby.hu/klubok/bulldogok/bulldogok


2. Szentes (3. és 2. hely)  
3.  Pécs (2. és 3. hely)
4. Szeged (3. és 5. hely)
5. Cegléd (5. és 4. hely)

7’s férfi bajnokság 2012.05.20 Szeged és Gödöllő
Déli Eredmények:
Szeged A - Cegléd 40 - 7
Szentes - Szeged B 24 - 14
Cegléd - Kecskemét 0 - 57
Szeged B - Pécs 0 - 27
Szeged A - Kecskemét 12 - 17
Pécs - Szentes 17 - 17
5.helyért: Cegléd - Szeged B 7 - 26
3.helyért: Szentes - Szeged A 17 - 19
1.helyért: Kecskemét - Pécs 29 - 12

Északi Eredmények:
Magyar Egyetemi Válogatott - Fehérvár RC 21-05
Battai Bulldogok - Esztergomi Vitézek  36 - 12
Vitézek - FRC 24 - 14
Bulldogok - MEFS 14 - 14
Bulldogok - FRC 32-0
Vitézek - MEFS 5 – 7
1. Battai Bulldogok 2. MEFS 3. Esztergomi Vitézek 4. Fehérvár RC

NŐI 7’S
Végeredmény

Hely Csapat M Gy D V SzP KP PK SzC KC P
1 gas.hu Battai Bulldogok női 24 23 0 1 915 60 +855 169 10 70
2 Fehérvári Vadkanok női 24 21 0 3 699 172 +527 119 30 66
3 Fit World Szeged női csapat 24 13 0 11 463 488 -25 81 88 50
4 Budapest Magpies 24 12 0 12 394 323 +71 68 55 48
5 AG's Angels 24 11 0 13 458 432 +26 76 80 46
6 Elefántok női 24 4 0 20 194 687 -493 36 111 28
7 Esztergomi Démonok női 24 0 0 24 78 1039 -961 14 189 24
A Bajnok csapata: gas.hu Battai Bulldogok női
A Bajnok csapat  névsora:  Bancea Szilvia,  Bata Zsófia,  Deák Anita,  Deák Alexandra,  Fehér 
Csilla, Katona Andrea, Katona Erika, Kis Noémi, Kiss Brigitta, Kovács Judit, Müller Boglárka,  
Pongrácz Dominika
A csapat edzője: Csont László

Mérkőzések
1. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető
2011.09.17. Fehérvári Vadkanok Testakademia.hu Esztergom 0 - 40 Suiogan 
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női Battai Bulldogok női Károly

2011.09.17. Fit World Szeged 
női csapat Elefántok női Esztergom 32 - 0 Szeidl 

Tamás

2011.09.17. Esztergomi 
Démonok női AG's Angels Esztergom 5 - 42 Szabó 

Gergely

2011.09.17. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női Elefántok női Esztergom 50 - 0 Szabó 

Gergely

2011.09.17. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női AG's Angels Esztergom 40 - 0 Suiogan 

Károly

2011.09.17. Esztergomi 
Démonok női Budapest Magpies Esztergom 5 - 30 Szabó 

Gergely

2011.09.17. Fehérvári Vadkanok 
női Elefántok női Esztergom 38 - 5 Suiogan 

Károly

2011.09.17. Budapest Magpies AG's Angels Esztergom 5 - 7 Suiogan 
Károly

2011.09.17. Esztergomi 
Démonok női 

Fit World Szeged 
női csapat Esztergom 12 - 41 Szabó 

Gergely

2011.09.17. Esztergomi 
Démonok női 

Fehérvári Vadkanok 
női Esztergom 0 - 35 Szeidl 

Tamás

2011.09.17. Budapest Magpies Fit World Szeged 
női csapat Esztergom 5 - 15 Suiogan 

Károly

2011.09.17. Elefántok női AG's Angels Esztergom 0 - 29 Szeidl 
Tamás

2. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.16. Elefántok női Budapest Magpies Szeged, 
Etelka sor 0 - 26 VB

2011.10.16. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női 

Fit World Szeged 
női csapat 

Szeged, 
Etelka sor 34 - 5 Tompai Zoltán

2011.10.16. AG's Angels Fehérvári 
Vadkanok női 

Szeged, 
Etelka sor 7 - 29 Pölöskei Petra

2011.10.16. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női 

Esztergomi 
Démonok női 

Szeged, 
Etelka sor 56 - 0 Tompai Zoltán

2011.10.16. Budapest Magpies Esztergomi 
Démonok női 

Szeged, 
Etelka sor 36 - 0 Kaposi Anna

2011.10.16. Budapest Magpies Fehérvári 
Vadkanok női 

Szeged, 
Etelka sor 0 - 29 Kaposi Anna

2011.10.16. Fit World Szeged női 
csapat AG's Angels Szeged, 

Etelka sor 10 - 33 Pölöskei Petra

2011.10.16. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női Budapest Magpies Szeged, 

Etelka sor 24 - 0 Kaposi Anna

2011.10.16. Fehérvári Vadkanok 
női 

Fit World Szeged 
női csapat 

Szeged, 
Etelka sor 38 - 0 Tompai Zoltán

2011.10.16. Elefántok női Fehérvári 
Vadkanok női 

Szeged, 
Etelka sor 0 - 26 VB

2011.10.16. Fehérvári Vadkanok 
női 

Esztergomi 
Démonok női 

Szeged, 
Etelka sor 20 - 12 Pölöskei Petra
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3. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.06. AG's Angels Budapest Magpies Székesfehérvár, 
Köfém pálya 19 - 20 Pölöskei 

Petra

2011.11.06. Elefántok női Testakademia.hu Battai 
Bulldogok női 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 5 - 43 Kaposi 

Anna

2011.11.06. Fehérvári 
Vadkanok női 

Esztergomi Démonok 
női 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 42 - 7 Pölöskei 

Petra

2011.11.06.
Fit World 
Szeged női 
csapat 

Budapest Magpies Székesfehérvár, 
Köfém pálya 5 - 14 Kaposi 

Anna

2011.11.06. AG's Angels Esztergomi Démonok 
női 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 48 - 0 Pölöskei 

Petra

2011.11.06. Fehérvári 
Vadkanok női Elefántok női Székesfehérvár, 

Köfém pálya 38 - 0 Pölöskei 
Petra

2011.11.06. Budapest 
Magpies 

Esztergomi Démonok 
női 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 35 - 5 Pölöskei 

Petra

2011.11.06. Elefántok női Fit World Szeged női 
csapat 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 15 - 38 Kaposi 

Anna

2011.11.06. AG's Angels Testakademia.hu Battai 
Bulldogok női 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 0 - 52 Pölöskei 

Petra

2011.11.06.
Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 
női 

Fehérvári Vadkanok női Székesfehérvár, 
Köfém pálya 15 - 14 Kaposi 

Anna

2011.11.06.
Fit World 
Szeged női 
csapat 

Esztergomi Démonok 
női 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 42 - 0 Pölöskei 

Petra

2011.11.06. AG's Angels Elefántok női Székesfehérvár, 
Köfém pálya 33 - 5 Pölöskei 

Petra
4. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető
2012.03.31. Esztergomi Démonok női Elefántok női Vác 5 - 25 Pölöskei Petra

2012.03.31. AG's Angels 
Fit World 
Szeged női 
csapat 

Vác 12 - 24 Szabó Gergely

2012.03.31. Esztergomi Démonok női 
Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 
női 

Vác 0 - 66 Mátrai Norbert

2012.03.31. Fehérvári Vadkanok női Elefántok női Vác 42 - 5 Pölöskei Petra

2012.03.31. Testakademia.hu Battai 
Bulldogok női 

Fit World 
Szeged női 
csapat 

Vác 45 - 0 Szabó Gergely

2012.03.31. Budapest Magpies Elefántok női Vác 34 - 5 Mátrai Norbert
2012.03.31. Fehérvári Vadkanok női AG's Angels Vác 25 - 7 Pölöskei Petra

2012.03.31. Budapest Magpies 
Testakademia.hu 
Battai Bulldogok 
női 

Vác 0 - 36 Szabó Gergely

2012.03.31. Fit World Szeged női Fehérvári Vác 0 - 42 Mátrai Norbert
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csapat Vadkanok női 

2012.03.31. AG's Angels Esztergomi 
Démonok női Vác 53 - 0 Mátrai Norbert

2012.03.31. Testakademia.hu Battai 
Bulldogok női 

Fit World 
Szeged női 
csapat 

Vác 45 - 0 Szabó Gergely

2012.03.31. Budapest Magpies AG's Angels Vác 12 - 10 Pölöskei Petra

2012.04.29. Testakademia.hu Battai 
Bulldogok női 

Esztergomi 
Démonok női 

Agárd, Park 
erdő 48 - 0 Szabó Gergely

5. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.04.15. Fehérvári Vadkanok 
női 

Fit World Szeged női 
csapat Zsámbék 46 - 0 Pölöskei 

Petra

2012.04.15. Elefántok női Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női Zsámbék 0 - 27 Böröndi 

Tamás

2012.04.15. Fehérvári Vadkanok 
női Budapest Magpies Zsámbék 15 - 12 Priskin 

Csaba

2012.04.15. AG's Angels Esztergomi Démonok 
női Zsámbék 43 - 0 Pölöskei 

Petra

2012.04.15. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női Budapest Magpies Zsámbék 31 - 5 Böröndi 

Tamás

2012.04.15. Fit World Szeged női 
csapat Elefántok női Zsámbék 31 - 0 Priskin 

Csaba

2012.04.15. Budapest Magpies AG's Angels Zsámbék 20 - 0 Priskin 
Csaba

2012.04.15. Fehérvári Vadkanok 
női 

Fit World Szeged női 
csapat Zsámbék 45 - 0 Böröndi 

Tamás

2012.04.15. Elefántok női Esztergomi Démonok 
női Zsámbék 34 - 7 Priskin 

Csaba

2012.04.15. Budapest Magpies Fit World Szeged női 
csapat Zsámbék 7 - 17 Pölöskei 

Petra

2012.04.15. AG's Angels Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női Zsámbék 12 - 24 Pölöskei 

Petra

2012.04.15. Elefántok női Esztergomi Démonok 
női Zsámbék 22 - 15 Böröndi 

Tamás
6. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.04.29. Testakademia.hu Battai 
Bulldogok női 

Fehérvári Vadkanok 
női 

Agárd, Park 
erdő 10 - 19 Szeidl 

Tamás

2012.04.29. AG's Angels Fit World Szeged női 
csapat 

Agárd, Park 
erdő 14 - 15 Szabó 

Gergely

2012.04.29. Fehérvári Vadkanok 
női Budapest Magpies Agárd, Park 

erdő 21 - 14 Papp Zsolt

2012.04.29. Elefántok női Budapest Magpies Agárd, Park 
erdő 0 - 22 Papp Zsolt

2012.04.29. Fehérvári Vadkanok 
női AG's Angels Agárd, Park 

erdő 36 - 12 Papp Zsolt

http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1634
http://www.rugby.hu/klubok/agard/agard
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1632
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/budapest-magpies
http://www.rugby.hu/klubok/elefantok/elefantok-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1643
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/budapest-magpies
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1631
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/agard/agard
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1630
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1652
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/elefantok/elefantok-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1642
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/agard/agard
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1651
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/budapest-magpies
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1650
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/elefantok/elefantok-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1663
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1636
http://www.rugby.hu/klubok/agard/agard
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/budapest-magpies
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1635
http://www.rugby.hu/klubok/elefantok/elefantok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1608
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/budapest-magpies
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1661
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/agard/agard
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1640
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/budapest-magpies
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1658
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/elefantok/elefantok-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1644
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1633
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1625
http://www.rugby.hu/klubok/agard/agard
http://www.rugby.hu/klubok/exiles/budapest-magpies
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1624
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-noi
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-noi-7s/merkozesek/1623
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-lany
http://www.rugby.hu/klubok/agard/agard
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervar-rc-noi
http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-noi


2012.04.29. Testakademia.hu Battai 
Bulldogok női AG's Angels Agárd, Park 

erdő 52 - 0 Papp Zsolt

2012.04.29. Budapest Magpies Esztergomi 
Démonok női 

Agárd, Park 
erdő 60 - 0 Papp Zsolt

2012.04.29. Elefántok női AG's Angels Agárd, Park 
erdő 5 - 26 Szeidl 

Tamás

2012.04.29. Elefántok női Fit World Szeged női 
csapat 

Agárd, Park 
erdő 0 - 43 Szabó 

Gergely

2012.04.29. Esztergomi Démonok 
női 

Fit World Szeged női 
csapat 

Agárd, Park 
erdő 0 - 53 Szabó 

Gergely

2012.04.29. Testakademia.hu Battai 
Bulldogok női 

Fit World Szeged női 
csapat 

Agárd, Park 
erdő 52 - 0 Szabó 

Gergely
7. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.05.13. AG's Angels Fehérvári Vadkanok 
női Székesfehérvár 0 - 22 Mátrai 

Norbert

2012.05.13. Budapest Magpies Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női Székesfehérvár 0 - 36 Pölöskei 

Petra

2012.05.13. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női 

Esztergomi 
Démonok női Székesfehérvár 45 - 0 Szabó 

Gergely

2012.05.13. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női 

Fehérvári Vadkanok 
női Székesfehérvár 19 - 0 Mátrai 

Norbert

2012.05.13. Fit World Szeged 
női csapat 

Esztergomi 
Démonok női Székesfehérvár 64 - 0 Mátrai 

Norbert

2012.05.13. Fit World Szeged 
női csapat AG's Angels Székesfehérvár 14 - 29 Pölöskei 

Petra

2012.05.13. Fit World Szeged 
női csapat Budapest Magpies Székesfehérvár 14 - 0 Pölöskei 

Petra

2012.05.13. Budapest Magpies Elefántok női Székesfehérvár 30 - 0 Pölöskei 
Petra

2012.05.13. Esztergomi 
Démonok női 

Fehérvári Vadkanok 
női Székesfehérvár 0 - 48 Mátrai 

Norbert

2012.05.13. Esztergomi 
Démonok női Elefántok női Székesfehérvár 5 - 51 Szabó 

Gergely

2012.05.13. Fehérvári Vadkanok 
női Budapest Magpies Székesfehérvár 29 - 7 Mátrai 

Norbert

2012.05.13. Testakademia.hu 
Battai Bulldogok női Elefántok női Székesfehérvár 25 - 0 Pölöskei 

Petra

2012.05.13. AG's Angels Elefántok női Székesfehérvár 22 - 17 Szabó 
Gergely

EGYETEMI RÖGBI

2012 –es év Magyar Egyetemi Válogatott szakmai beszámoló

A  2012-es  évben  a  Magyar  Egyetemi  Válogatott  egy  sokkal  rugalmasabb  mindenki  
számára  nyitott  formációt  vett  fel.  Először  is  az  elnökséggel  elfogadott  költségvetés  és  
programtervet fogadtattam el, amivel elkezdődhetett a munka. (csatolva a prezentáció)
2012-es munkái Magyar Egyetemi Rögbi Válogatottnak: 
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- Edző kiválasztása (Collet Gregoiré) 
- Válogatott programterv kihirdetése a Magyar rögbis társadalom felé
- Válogató edzések leszervezése : Három alkalom összesen 26 jelentkező akikből  

folyamatos szelekció után less kiválasztva a 12 fő 
- Magyar Egyetemi Válogatott elindítása a 7’s bajnokságban 
- Nevezés és papírok lerendezése a Franciaországi Egyetemi Világbajnokságra
- Stáb összeszervezése (Menedzser: Szeidl Tamás, JV: Priskin Csaba, Gyúró: Szalai  

Beáta, Edző: Collet Gregoiré)
- Válogatott edzések szervezése (Gödöllő – Kecskemét) 
- Brivei VB-re való válogatott edzőtábor előkészítése és szervezése 
- Összefoglalók megírása és rögbis társadalom tájékoztatása az eseményről 
- Új koncepció kidolgozása (szélesebb körben való szelekció ) ( folyamatban) 

  
Magyar Egyetemi és Főiskolás Bajnokság

 A lefixált időpontok a bajnokságban:
Szeptember 27 Szeged 13:00
Október 10   Pilisszentkereszt   13:00
November 9 Gödöllő 13:00
Április 2  Áfv
Április 17 Kecskemét  - 13:00
Május Egyetemi Napok Végső Időpont Áprilisban

A nevezett csapatok a következőek voltak: ÁVF , DUF, PTE, SZTE, SZIE , ÓE 

Első forduló Szeged: Az idei első forduló Szegeden került megrendezésre. Az előnevezett 8  
csapatból csak Négy jelent meg. Ettől függetlenül egy remek tornának lehettünk részesei.  
Mivel csak 4 egyetemi gárda lépett pályára ezért körmérkőzésekkel döntöttük ki Szeptember  
27-én a legjobb. 
Az  első  mézkőzés  a  Szeged  –  Gödöllő  között  zajlott  le.  Hatalmas küzdelmet  és  kitartást  
láthattunk.  A két egyetem mindig is  nagy harcot  vívott  a győzelemért.  A végén az SZTE  
Gorillái kerültek ki győztesen 14-17 arányban. 
A következő összecsapás az Ávf mókusai és a Dunaújvárosi Tevék történt meg. A 2x7 perc  
látványos, izgalmas mérkőzést hozott. Az Újvárosiak szépen tartották magukat, de a Pesti  
banda szép passzolgatással kijátszották az ellenfelüket. A végeredmény 15-5.
Egy kis szünet után következett a harmadik mérkőzés. ÁVF- SZTE összecsapásnak lehettünk  
szemtanúi. Mindkét csapat nagyon felkészült erre a mérkőzésre. Ez az eredményből is kitűnik  
a mókusok javára 10-5
A  negyedig  összecsapás  a  DUF-  SZIE  egyetemek  között  zajlott.   A  tevék  nagyon  szépen  
tartották a védelmüket, de az Ördögi nyomásnak nem tudtak ellen állni. Így a Vége 28-12 lett  
a pokol gyermekeitől. 
Az ördögi csapatnak pihennie kellett, mivel a következő mérkőzést is ők vívták meg a Vak  
mókusokkal.  Ezt  az  összecsapást  mindkét  csapat  nagyon  várta,  mivel  sorsfordító  volt.  A  
végén a SZIE csapata nyert meg az ütközetet 19-5 arányban. 
Az  utolsó  meccset  az  SZTE-DUF  csapatok  között  zajlott.  Az  SZTE  nagyon  erős  nyomást  
gyakorolt a szomjas tevékre, aminek a végeredményben a Gorillák nyertek. 10-35re. 



Résztvevő Csapatok : ÁVF, DUF, SZIE, SZTE

A második forduló Pilisszentkereszten
Ezen a tornán majdnem az összes csapat részt tudod venni és egy izgalmas 6 csapatos tornát  
hoztak a játékosok. 
Résztvevő csapatok: ÁVF, SZTE, SZIE, ÓE, DUF, GAMF
A végeredmény: 

- SZIE 20 pont

- ÁVF 16 pont 

- SZTE 13 pont

- DUF 10 pont

- ÓE 7 pont

- GAMF 4 pont 

Harmadik forduló Gödöllő: Az ördögök ezen a szerdai napon 5 csapatot fogadtak, ami egy  
szintúgy színvonalas tornát hozott. 
A végeredmény a következő lett:

- SZIE 20 pont

- ÁVF  16 pont 

- SZTE 13 pont

- DUF  10 pont

- PTE   7 pont

Az április fordulót a GAMF rendezte: 
Beharangozó: Ismét visszatér a Rögbi a kecskeméti GAMFra!
Az egyetemi 7's rögbi következő fordulóját 2012.04.17.-én rendezi az MRGSZ, ahol várhatóan  
mind a 7 egyetemi csapat részt vesz:
A végeredmény a következő lett:

- ÁVF 20 pont

- SZTE  16 pont 

- SZIE 13 pont

- DUF  10 pont

- PTE   7 pont



- GAMF 4 pont

A következő forduló Dunaújvárosban került megrendezésre:

Beharangozó: Ismét visszatér a Rögbi a DUFra!
Az egyetemi 7's rögbi következő fordulóját 2012.05.17.-én rendezi a Dunaújvárosi Szomjas  
Tevék, ahol várhatóan mind a 7 egyetemi csapat részt vesz:

- A végeredmény a következő: 
SZIE 20 pont

- ÁVF  16 pont 

- DUF  13 pont

- SZTE 10 pont

- PTE   7 pont

Ezek után már csak a döntő volt hátra, amit a pályáztatás alapján Kecskemét nyerte el:

Bajnoki Arany

Létezik  Magyarországon  egy  úgynevezett  MEFOB  (Magyar  Egyetemisták  Főiskolások  
Bajnoksága). Ezen belül pedig egy igazán rangos sportág a Rögbi. Ennek a bajnokságnak  
próbálja elhozni az aranyat minden évben nagyjából 7-8 Főiskolai – Egyetemi rögbi csapat.
Idén a 2011/2012-es évben 8 csapat adta le az előzetes nevezést ÁVF, ÓE, GAMF, PTE, DUF,  
SZIE, SZTE, SOTE, amiből a Semmelweis Egyetem nem vállalta a későbbiekben az indulást. 

Az  5+1 –es tornarendszerű bajnokságban idén nagyon kiélezett  volt  a verseny,  ugyanis  
mindegyik  csapat esélyes volt egy jó  pozícióra,  a verseny végén. Ahogyan a tabellából  is  
látható nem volt senkinek se egyszerű dolga.



2012  Május  28-án  egy  igazán  szép  Pünkösdi  ünnepen  rendezték  meg  a  döntőt  
Kecskeméten. Ahogyan az elmúlt években idén is 3 csapatnak volt esélye a bajnoki címre:  
SZTE,  ÁVF,  SZIE.  A tornán még a PTE  vállalta  a  küzdelmet a többi  csapat  nem. A gyors  
sorsolás utána a következő rendszer alakult ki: PTE-SZIE; ÁVF-SZTE. Viszont utána keresztbe  
sorsolás  által  a  vesztes  játszhatott  a  győztessel,  és  ha nyernek,  akkor  ők  kerülnek  föl  a  
döntőbe  esélyt  adva  az  alul  maradt  csapatnak.  Igazán  szép  és  kiélezett  küzdelmeknek  
lehettünk a szemtanúi, ahol is a döntő döntőjét az örök két rivális az ÁVF- SZIE vívhatta.

„A M.E.F.R.B. (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Rögbi Bajnoksága) döntője 2x10  
perces, ami 14 embernek egy 100x50-es pályán fárasztó és folyamatos koncentrációt  
igényel. Főleg 2 megerőltető mérkőzés után. 

 Az ÁVF csapata erre a mérkőzésre készült az évben, de az Ördögök is. Egy igazán kemény  
és izgalmas döntőnek lehettünk tanúi. Fogás – fogást követett, cél pedig célt. Mindkét  
főiskolai csapat a végsőkig küzdött, de végül a SZIE került ki győztesen. 36-21 lett. Így a  
döntő sorrendje a következő lett:

1.    SZIE (40 pont)

2.    ÁVF (32 pont)

3.    SZTE (26 pont)

4.    PTE (20 pont)

Ez volt a 2011/2012-es MEFRCS időrendi beszámolója.

Juhász I. Márton



JUNIOR KOROSZTÁLY
Végeredmény

Hely Csapat M Gy D V SzP KP PK SzC KC P
1 Közép Magyarországi Rögbi Akadémia 8 8 0 0 463 74 +389 83 12 24
2 Fehérvári Vadkanok junior 8 6 0 2 257 137 +120 43 23 20
3 Dél-Alföldi Rögbi Akadémia Junior csapat 8 3 0 5 150 204 -54 20 34 14
4 Esztergomi Vitézek Suzuki junior 8 2 0 6 140 242 -102 19 40 12
5 Kecskeméti ARC junior 8 1 0 7 62 415 -353 9 65 6
6 Budapesti Rögbi Akadémia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bajnokcsapat: Velencei-tavi Vikingek kadet
Névsor: Tátrai Bendegúz, Gulyás Bendegúz, Kugler Barnabás, Kovács Gergő, Drabbant Gergő, 
Gyurcsik  Mózes,  Deffend  Márk,  Czakó  Attila,  Steigerwald  Ádám,  Molnár  Bence,  Kalocsai  
Tamás, Hernádi Alex, Slott Attila, Balla Olivér, Nánási Norbert, Kállai Máté, Tóth Artemon 
Gergő,  Vona  László,  Vona  Koppány,  Nagy  Márk,  Katona  Jonatán,  Hilbert  Mátyás,  Bozsik 
Bendegúz, Ostorházi Norbert, Szalai Nagy Dávid, Gombárovics Ádám, Kovács Zsolt, Drabbant 
Dávid, Tóth István
Edző: Tóth Sándor, Soós Dániel, Deli Róbert

Mérkőzések
1. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.09. Kecskeméti 
ARC junior 

Közép Magyarországi 
Rögbi Akadémia 

Kecskemét, 
Széktói stadion 
4-es pálya

28 - 46 Szalontai 
Bence

2012.05.13.
Fehérvári 
Vadkanok 
junior 

Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Junior 
csapat 

Székesfehérvár 53 - 12 Mátrai 
Norbert

2. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.09.17.
Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Junior 
csapat 

Közép 
Magyarországi 
Rögbi 
Akadémia 

Szeged 7 - 57 Szalontai Bence

2011.10.08. Esztergomi Vitézek 
Suzuki junior 

Kecskeméti 
ARC junior 

Esztergom, 
Ferences pálya 26 - 0 Mátrai Norbert

3. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.06.02.
Fehérvári 
Vadkanok 
junior 

Közép 
Magyarországi 
Rögbi Akadémia 

Székesfehérvár, Köfém 
pálya 12 - 31 Szeidl 

Tamás

2012.06.09.
Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki junior 

Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Junior 
csapat 

Esztergom, RCH 26 - 19 Szalontai 
Bence

4. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.27.
Fehérvári 
Vadkanok 
junior 

Kecskeméti ARC 
junior 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 43 - 8 Szeidl Tamás
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2012.05.16.
Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki junior 

Közép 
Magyarországi 
Rögbi Akadémia 

Esztergom, RCH 10 - 44 Szalontai Bence

5. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.09.17.
Esztergomi 
Vitézek Suzuki 
junior 

Fehérvári Vadkanok 
junior 

Esztergom, 
Ferences pálya 15 - 17 Szeidl 

Tamás

2011.10.01.
Dél-Alföldi 
Rögbi Akadémia 
Junior csapat 

Kecskeméti ARC junior Szeged 26 - 0 VB

6. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.05.23.
Fehérvári 
Vadkanok 
junior 

Esztergomi 
Vitézek Suzuki 
junior 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 31 - 29 Böröndi Tamás

2012.05.26. Kecskeméti 
ARC junior 

Dél-Alföldi 
Rögbi 
Akadémia 
Junior csapat 

Kecskemét, 
Széktói stadion 4-
es pálya

0 - 52 Halmosi Márton

7. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.12.

Közép 
Magyarországi 
Rögbi 
Akadémia 

Esztergomi 
Vitézek Suzuki 
junior 

Százhalombatta 81 - 0 Böröndi 
Tamás

2012.05.06. Kecskeméti 
ARC junior 

Fehérvári 
Vadkanok junior 

Kecskemét, 
Széktói stadion 4-
es pálya

0 - 70 Priskin 
Csaba

8. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.22.
Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Junior 
csapat 

Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki 
junior 

Szeged 24 - 12 Tompai Zoltán

2011.11.17. Közép Magyarországi 
Rögbi Akadémia 

Fehérvári 
Vadkanok 
junior 

Százhalombatta 37 - 12 Böröndi Tamás

9. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.04.14. Kecskeméti 
ARC junior 

Esztergomi 
Vitézek Suzuki 
junior 

Kecskemét, 
Széktói stadion 4-
es pálya

26 - 22 Mátrai 
Norbert

2012.06.09.

Közép 
Magyarországi 
Rögbi 
Akadémia 

Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Junior 
csapat 

Százhalombatta 37 - 5 Priskin 
Csaba

10. forduló
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http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-suzuki-junior
http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-suzuki-junior
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http://www.rugby.hu/klubok/vitezek/esztergomi-vitezek-suzuki-junior
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Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.16.
Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Junior 
csapat 

Fehérvári 
Vadkanok 
junior 

Szeged, Etelka 
sor 5 - 19 Mátrai Norbert

2012.04.29. Közép Magyarországi 
Rögbi Akadémia 

Kecskeméti 
ARC junior Százhalombatta 130 - 0 Jánosi Attila

KADETT KOROSZTÁLY
Végeredmény

Hely Csapat M Gy D V SzP KP PK SzC KC P
1 Velence-tavi Vikingek 10 9 0 1 490 119 +371 81 21 28
2 Esztergomi Vitézek Suzuki kadett 10 7 0 3 542 202 +340 91 36 24
3 Közép Magyarországi Rögbi Akadémia kadett 10 6 0 4 179 166 +13 31 22 20
4 Dél-Alföldi Rögbi Akadémia Kadét csapat 10 4 0 6 147 363 -216 25 63 18
5 Kecskeméti ARC kadett 10 3 0 7 167 290 -123 29 48 16
6 Fehérvári Vadkanok kadett 10 1 0 9 114 499 -385 18 85 12
Bajnokcsapat: Velencei-tavi Vikingek kadet
Névsor: Bálint Benedek, Beke Márton, Bukodi Bendegúz, Czakó Tamás, Csizmadia Zsombor, 
Drabbant Dávid, Gránitz Mátyás, Kállai Róbert, Kratancsik Dániel, Monori Ferenc, Murber 
Kristóf, Orisek Tamás, Ormay Gergely, Ormay Richard, Smatkó György, Sziládi Norbert, Szűcs 
Tamás, Vagyóczky Kornél
Edző: Váczi Péter, Péter Balázs

Mérkőzések
1. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.09.17.
Esztergomi 
Vitézek Suzuki 
kadett 

Fehérvári Vadkanok 
kadett 

Esztergom, 
Ferences pálya 104 - 5 Szeidl 

Tamás

2011.10.08.

Közép 
Magyarországi 
Rögbi 
Akadémia 
kadett 

Velence-tavi 
Vikingek Százhalombatta 24 - 7 Szabó 

Gergely

2012.06.02.

Dél-Alföldi 
Rögbi 
Akadémia 
Kadét csapat 

Kecskeméti ARC 
kadett Szeged 15 - 12 Priskin 

Csaba

2. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.15. Kecskeméti 
ARC kadett 

Velence-tavi 
Vikingek 

Kecskemét, Széktói stadion 
4-es pálya 5 - 17 Bélteki 

Zsolt

2012.06.02.
Fehérvári 
Vadkanok 
kadett 

Közép 
Magyarországi 
Rögbi 
Akadémia 
kadett 

Székesfehérvár, Köfém 
pálya 11 - 17 Szeidl 

Tamás

2012.06.09. Esztergomi Dél-Alföldi Esztergom, RCH 78 - 0 Pölöskei 

http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-kadet/merkozesek/1269
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http://www.rugby.hu/klubok/bulldogok/gashu-battai-bulldogok-kadett
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http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervari-vadkanok-kadett
http://www.rugby.hu/klubok/fehervar/fehervari-vadkanok-kadett
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Vitézek 
Suzuki kadett 

Rögbi 
Akadémia 
Kadét csapat 

Petra

3. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.27.
Fehérvári 
Vadkanok 
kadett 

Kecskeméti ARC 
kadett 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 26 - 20 Pölöskei 

Petra

2012.03.31.

Dél-Alföldi 
Rögbi 
Akadémia 
Kadét csapat 

Velence-tavi 
Vikingek Szeged 5 - 41 Palásti Jenő

2012.05.16.
Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki kadett 

Közép 
Magyarországi 
Rögbi Akadémia 
kadett 

Esztergom 50 - 12 Szalontai 
Bence

4. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.09.10. Fehérvári Vadkanok 
kadett 

Velence-tavi 
Vikingek 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 10 - 52 Pölöskei 

Petra

2011.09.17.
Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Kadét 
csapat 

Közép 
Magyarországi 
Rögbi Akadémia 
kadett 

Szeged 0 - 34 Palásti Jenő

2011.10.08. Esztergomi Vitézek 
Suzuki kadett 

Kecskeméti ARC 
kadett 

Esztergom, 
Ferences pálya 94 - 0 Pölöskei 

Petra
5. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.09. Kecskeméti 
ARC kadett 

Közép 
Magyarországi 
Rögbi Akadémia 
kadett 

Kecskemét, 
Széktói stadion 4-
es pálya

0 - 22 Szundy 
István

2012.03.17.

Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki 
kadett 

Velence-tavi 
Vikingek 

Esztergom, 
Ferences pálya 0 - 89 Mátrai 

Norbert

2012.05.13.
Fehérvári 
Vadkanok 
kadett 

Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Kadét 
csapat 

Székesfehérvár, 
Köfém pálya 17 - 24 Pölöskei 

Petra

6. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.01. Velence-tavi 
Vikingek 

Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki 
kadett 

Pázmánd 43 - 32 Kaposi Anna

2011.10.16.
Dél-Alföldi Rögbi 
Akadémia Kadét 
csapat 

Fehérvári 
Vadkanok 
kadett 

Szeged 31 - 14 Mátrai Norbert
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http://www.rugby.hu/klubok/szeged/fit-world-szeged-kadett
http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-kadet/merkozesek/1273
http://www.rugby.hu/klubok/karc/kecskemeti-arc-kadett
http://www.rugby.hu/klubok/karc/kecskemeti-arc-kadett
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2012.04.29.
Közép 
Magyarországi Rögbi 
Akadémia kadett 

Kecskeméti 
ARC kadett Százhalombatta 10 - 27 Böröndi Tamás

7. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.04.14. Kecskeméti 
ARC kadett 

Esztergomi 
Vitézek 
Suzuki kadett 

Kecskemét, Széktói 
stadion 4-es pálya 7 - 37 Juhász I. 

Márton

2012.04.14.

Közép 
Magyarországi 
Rögbi Akadémia 
kadett 

Dél-Alföldi 
Rögbi 
Akadémia 
Kadét csapat 

Százhalombatta 10 - 31 Szabó 
Gergely

2012.05.28. Velence-tavi 
Vikingek 

Fehérvári 
Vadkanok 
kadett 

Agárd, Park erdő 124 - 12 Papp Zsolt

8. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.11.12. Közép Magyarországi 
Rögbi Akadémia kadett 

Esztergomi 
Vitézek Suzuki 
kadett 

Százhalombatta 24 - 14 Böröndi 
Tamás

2011.11.12. Velence-tavi Vikingek 

Dél-Alföldi 
Rögbi 
Akadémia 
Kadét csapat 

Agárdi Parkerdő 48 - 12 Szeidl 
Tamás

2012.05.06. Kecskeméti ARC kadett 
Fehérvári 
Vadkanok 
kadett 

Kecskemét, 
Széktói stadion 
4-es pálya

55 - 14 Bélteki 
Zsolt

9. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2011.10.22.

Dél-Alföldi 
Rögbi 
Akadémia 
Kadét csapat 

Esztergomi Vitézek 
Suzuki kadett Szeged 17 - 87 Szalontai 

Bence

2011.11.17.

Közép 
Magyarországi 
Rögbi 
Akadémia 
kadett 

Fehérvári Vadkanok 
kadett Százhalombatta 26 - 0 Böröndi 

Tamás

2012.04.22. Velence-tavi 
Vikingek 

Kecskeméti ARC 
kadett 

Agárd, Park 
erdő 43 - 19 Böröndi 

Tamás
10. forduló
Dátum Hazai Vendég Helyszín Eredmény Játékvezető

2012.05.12. Velence-tavi 
Vikingek 

Közép 
Magyarországi 
Rögbi 
Akadémia 
kadett 

Agárd 26 - 0 VB

2012.05.23. Fehérvári Esztergomi Székesfehérvár, Köfém 5 - 46 Böröndi 

http://www.rugby.hu/bajnoksagok/2011/dhl-kadet/merkozesek/1293
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Vadkanok 
kadett 

Vitézek Suzuki 
kadett pálya Tamás

2012.05.26. Kecskeméti 
ARC kadett 

DARA Kadét 
csapat 

Kecskemét, Széktói stadion 
4-es pálya 22 - 12 Szalontai 

Bence

ÉRINTŐS RÖGBI

Beszámoló a Szentimrevárosi Darvak Érintős Rögbi Szakosztály 2012. évi tevékenységéről

Mint a magyar érintős rögbi bajnokság szervezője és az események koordinátora a Darvak  
csapata számol be a 2012. évi munkáról.

Szakosztályunk a 2012. évben 3 csapattal vett részt a 2012-es touch rögbi bajnokságon, ahol  
egy első és egy harmadik helyezést értek el. 

A szakosztály létszáma 58 fő, ebből heti-kétheti rendszerességgel kb. 35-40 fő vesz részt az  
edzéseken. A szakosztály egy junior, egy ifjúsági és egy felnőtt csapattal működik.

Elsősorban  szabadidősport  szakosztályként  a  játék  és  a  mozgás  örömének  megélése,  
valamint  a  közösségi  lét  a  célunk,  azonban  tagságunk  60-65%-ka  részt  vesz  a  hazai  és  
nemzetközi tornákon. 

Egyesületünk  az  elmúlt  évben  két  alkalommal  Ausztriába  és  egy  alkalommal  
Németországban vett részt nemzetközi tornákon, ahol már győzelmeket is el tudott érni a  
fejlődésnek köszönhetően. 

Egyesületünk legjobbjai a nemzeti válogatottal részt vehettek a 2012. évi touch rögbi Európa  
bajnokságon, ahol a tisztes helytállás és a szoros mérkőzések, a nemzetközi tapasztalatok  
gyűjtése volt a cél. 

2012.  augusztusában  Budapesten  került  megrendezésre  egy  nemzetközi  torna,  ahol  
egyesületünk csapata 3. helyezést ért el.  

Október-november  hónapban  szakosztályunk  elindított  egy  csapatot,  melynek  célja  a  
tehetséges és elsősorban versenyezni kívánó játékosok összegyűjtése és további képzése.

Remélhetőleg  ez  a  lépés  segít  abban,  hogy  egyesületünk,  illetve  a  magyar  touch  rögbi  
színvonala tovább erősödhet.

Legfontosabb  célunk  természetesen  a  sportág  terjesztése,  bázisának  növelése,  újabb  
csapatok létrejöttének elősegítése, illetve az anyagi háttér biztosítása.

Budapest, 2013. február 04. 
Tisztelettel:  

Antalik József
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BEACH RÖGBI

A nagy hévvel  beharangozott  2012. évi  4  fordulós strand rögbi bajnokság egyetlen egy 
tornává alakult, köszönhető ez egyrészt a kedvezőtlen nem nyárra emlékeztető időjárásnak, 
de nagyobb részt a csapatok és a helyi szervezők érdektelenségének. 

A július 28.-i Agárd, Napsugár Strandon megtartott torna viszont mindent felül múlt!
Sok  csapat,  sok  játékos,  több  kategória,  sok  meccs,  napsütés,  hűvös  Velencei  tó,  jó 

hangulat és jó pár sör garantálta a sikeres rögbis rendezvényt, ahol a helyi szervező Velencei  
rögbisek kitettek magukért!

Nem adjuk fel, jövőre folytatjuk! Legyen a nyár is a rögbié! Töltsük az időnket a standon és 
itt is hódoljunk kedvenc időtöltésünknek!

FESZTIVÁL RÖGBI

Sajnos a 2012. évben Soós Dániel munkahelyi elfoglaltság miatt háttérbe vonult a fesztivál 
rögbit és úgy teljes egészében a rögbit illetően, ezért beszámolónkban csak érintjük a témát.
A rögbi önkéntesek révén – javarészt egyetemisták által – volt jelen az EFOTTon, illetve a 
Sziget Fesztiválon. 

Elmondható,  hogy  az  EFOTT  fesztiválon  ismét  népes  tömeget  mozgattak  meg  a  rögbi 
fanatikusok, és reméljük ezzel is mélyítjük a rögbi sportág tömeges megismerését!

A Sziget fesztiválon javarészt külföldieknek volt lehetőség rögbi játékot bemutatni, illetve 
sportolási alkalmat kínálni.

A 2013. évre felelőst ajánlott találni a Fesztivál és Beach Rugbynek egyaránt!



7. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA 2012  

Felnőtt XV Magyar Köztársaság Kupa
Dátum, helyszín: 2012. október 20., Esztergom

Döntő:
Esztergomi Vitézek Suzuki 

Rugby SE
– Kecskeméti A. R. C.

22 – 03
A kupagyőztes Esztergomi Vitézek Suzuki RSE csapat tagjai:

Nagy Roland Kovács-Goda István Haspel Gergő
Koller Zoltán Mészáros Benjámin Gelecsák Dániel
Szőlősi László Siroki András Pál Máté
Heckel Zoltán Somodi Péter Tokai Attila
Soós Dániel Suiogan Károly Jámbor Attila
Jimenez Zerpa Joel Hock István Collet Gregoire
Bőhm Balázs Novák Péter Juan Carlos Berbesi Caseres
Makuvek László Bíró Gábor Ifj. Siroki András
Remsik József Volentér Tamás

Edző: Szőlősi László

Bronz meccs:
Budapest Exiles RFC – Battai Bulldogok

12 – 66

Elődöntők: 2012.10.13.
Budapest Exiles RFC – Esztergomi Vitézek Suzuki 

Rugby SE
07 – 17

Kecskeméti A. R. C. – Battai Bulldogok
29 – 18

7’s Magyar Köztársaság Kupa
2012. évben nem került kiírásra 

Nők
2012. évben nem került kiírásra



Utánpótlás Magyar kupa 2012

Dátum, helyszín: 2012. október 23. Székesfehérvár

Tag U10

Végeredmény:

1, FRC leány

2, FRC fiú

3, Kispesti Vagányok

Eredmények:

FRC leány – FRC fiú 3:2

Kispest – FRC fiú 3:7

FRC leány – Kispest 4:2

 

Tag U12-14

Végeredmény:

1, Vikingek

2, FRC leány U12

3, FRC leány U14

4, Kispesti Vagányok

5, FRC fiú

Eredmények:

Vikingek – FRC leány U14 5:4

Kispest – FRC leány U12 3:7

FRC fiú – Vikingek 3:4

FRC leány U14 – FRC fiú U12 3:0

Elődöntő: FRC leány U14 – Kispest 7:1

Döntő: Vikingek – FRC leány U12 7:5

 

U10

Végeredmény:

1, Esztergomi Vitézek

2, Battai Buldogok

3, Kispesti Vagányok

Eredmények:

Batta – Kispest 5:3

Kispest – Esztergom 3:6

Esztergom – Batta 5:2

 



U12

Végeredmény:

1,Táti Vadak

2, Fogócska

3, Esztergomi Vitézek

4, Kispesti Vagányok

5, Valkűrök

6, Battai Bulldogok1

7, Battai Bulldogok2

Eredmények:

Valkűrök – Batta1 5:0

Kispest – Tát 3:5

Fogócska – Batta2 8:0

Tát – Valkűrök 5:1

Batta1 – Kispest 0:8

Batta2 – Esztergom 0:10

Valkűrök – Kispest 4:5

Tát – Batta1 11:0

Esztergom – Fogócska 4:5

5. helyért: Valkűrök – 
Batta1 10:0

Elődöntő: Kispest – 
Esztergom 4:8

Döntő: Tát – Fogócska 3:2

 

U14

Végeredmény:

1, Esztergomi Vitézek

2, Fogócska SE

3, Battai Bulldogok

4, FRC

5, Battai Bulldogok leány

Eredmények:

Fogócska – Batta 4:3

Esztergom – FRC 10:2

Batta leány – Fogócska 
0:8

Batta – Esztergom 1:10

FRC – Batta leány 9:0

Fogócska – Esztergom 1:9

Batta – FRC 12:0

Batta leány – Esztergom 
0:13

Fogócska – FRC 5:3

Batta – Batta leány 13:0

 U16

Végeredmény:

1, Velencei Vikingek & Bivalyok

2, Esztergomi Vitézek

3,Battai Bulldogok

Eredmények:

Velence – Esztergom 47:5

Esztergom – Batta 7:5

Batta – Velence 0:34

 



U19

Végeredmény:

1, Velencei Vikingek & Bivalyok

2, Fehérvári Vadkanok

Eredmény:

FRC – Velence 15:22



8. ISKOLAI RÖGBIOKTATÁS A DIÁKOLIMPIA KERETÉBEN  

Az  International Rugby Board a 2012. évre is a fejlesztési  pályázatunkat pozitívan 
bírálta  el,  azonos  összeget  azaz,  30.000  angol  fontot ítélve  szövetségünknek. 
Felhasználási  célként  változatlanul  az  iskolai  rögbi  oktatást,  utánpótlás  bajnokság 
szervezését és a  játékvezető- edzőképzést jelölte meg, valamint tovább folytatjuk a 
sikeresen beindult Fejlesztési Tiszt megbízását. 

Újra felemelkedőben van a Diákolimpiai versenysorozat, hiszen Kecskeméten október 
6.-án rekord számú 687 játékost regisztráltunk a versenyre és 51 iskolai csapat adta le a 
nevezését. Az évi két Diákolimpia rendezvény mellé, klubszerveződésű klub diákolimpia 
versenysorozat indult be, ami nem csak a 7’s rugby fejlesztését célozza, hanem az U14 
korosztálynak  már  felkészítő  versenye  a  XV  rögbihez.  A  komoly  utánpótlással 
rendelkező klubok saját erőből igyekeznek elvégezni a munkát, hiszen ez saját érdekük 
és  a  működésüket  is  az  segíti  elő,  ha  széles  tömegbázissal  rendelkeznek.  Ebből 
fakadóan több tagdíj bevételhez juthatnak, és a nagyobb közösséghez könnyebb külső 
támogatókat is találni. 

Ki kell jelenteni, hogy már fiatal rögbiseknél tisztázni kell, hogy a rögbi nem ingyenes 
sport, ezért is – mint mindenért – fizetni kell, de még mindig olcsóbb, mint más sportág 
azonos  költségei.  Ezt  az  elvet  minden  klubnak  követnie  kell,  és  megfelelően 
kommunikálni  játékosai,  támogatói  felé! Egy közösséget az éltet,  hogy milyen széles 
bázist foglal magába, és mennyire fizetőképes rá a kereslet. 

Sajnos  az  utánpótlás  válogatottak  költségeinek  finanszírozására  továbbra  is  a 
IRB/FIRA támogatásra támaszkodhatunk MRGSZ szinten, ami közel 50-60 %-ot jelent, 
míg szponzort erre a költségre szinte lehetetlen találni. Az elmúlt pár évben mindezt 
erős klub szintű menedzsmenttel valósítottuk meg, sőt inkább az MRGSZ asszisztált a 
szervezési ügyekhez. Az állami sportvezetéssel folytatott egyeztetések során az MRGSZ 
erre próbálta rávenni a vezetést, hogy infrastruktúrális és képzettség szintén tudjunk 
versenyképes lehetőséget teremteni a rögbizni vágyó fiataloknak, illetve eleve tudjuk a 
rögbit promotálni  az iskolába,  helyi–,  régiós-, és országos versenyeken. Ebből tudjuk 
felfejleszteni a tradicionális diákolimpia versenyrendszert.

Az  MRGSZ  utánpótlás  fejlesztési  pályázatával  igyekszünk  a  klubokat  egyenlő 
elosztáshoz jutatni, és olyan szervezett és tervezett követelmény rendszert diktálni, ami 
segítséget nyújthat más forrást jelentő pályázatra való jelentkezésre is. Ezt az elnyert 
összeget  bármire  felhasználhatja  a  klub,  melyet  köteles  számviteli  bizonylatokkal 
elszámolni, ezáltal a klub szabályszerű működését is elősegítjük.

Az elmúlt év során az alábbi tornák, kerültek megrendezésre:

Rögbi Diákolimpia



Diák Olimpiai őszi forduló végeredménye

2012. október 06 Kecskemét

 Szalagos Törp U10

Csapat Csapat Eredmény
PPKE VJTF, Egom Rókus, Szeged 10-7
Lakitelek PPKE VJTF, Egom 6-4
István Király, Szfvár Rókus, Szeged 4-2
Lakitelek Rókus, Szeged 6-3
István Király, Szfvár PPKE VJTF, Egom 8-5
Lakitelek István Király, Szfvár 4-0

Végeredmény:

1. Lakiteleki Ált. Isk., LAKITELEK
2. István Király Ált isk. SZÉKESFEHÉRVÁR

3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, VJTF Gyakorló Általános 
Iskolája, ESZTERGOM

4. Rókus 1., Orczy, Kossuth Ált. Isk., SZEGED

Szalagos Mini U12

Csapat Csapat Eredmény
Lakitelek 1. Táncsincs, Szfvár 4-0
István király, Szfvár Lakitelek 2. 1-4
Lakitelek 1. Tóváros, Szfvár 3-5
István király, Szfvár Lakitelek leány 1-7
Táncsincs, Szfvár Tóváros, Szfvár 3-4
Lakitelek 2. Lakitelek leány 2-3
István király, Szfvár Táncsincs, Szfvár 0-5
Tóváros, Szfvár Lakitelek 2. 3-1
Lakitelek leány Lakitelek 1. 2-4

Végeredmény:

1. Lakiteleki Ált. Isk. 1., LAKITELEK
2. Lakiteleki Ált. Isk. leány, LAKITELEK
3. Tóvárosi Ált Isk. SZÉKESFEHÉRVÁR
4. Lakiteleki Ált. Isk. 2., LAKITELEK





9. BIZOTTSÁGI MUNKÁK  

JÁTÉKVEZETŐI BIZOTTSÁG

Tisztelt Elnökség, kedves Sporttársak!

Itt a JB beszámoló állna, de nem adtak le beszámolót a megadott határidőig!

EDZŐI BIZOTTSÁG

2012. évben az feltámasztott bizottságok legjelentősebb bizottsága az Edzői Bizottság lett, 

aki  Szöllősi  László  elnök  irányításával  akció  tervet  kidolgozva  megkezdte  a  munkát 

szeptembertől.

Legjelentősebb tevékenységek:

- edzői személyi leltár készítés

- kommunikáció a klubok szakmai edzőivel

- A Technikai  Igazgató  úrral  és  a  Játékvezetői  Bizottság  megbízott  személyeivel 

közös oktatási igény és terv kidolgozása 

- Edzői stábok tervének felvetése, közös klubok általi stábok

- Edzői- és Játékvezetői Konferencia 2012. 12 08-09 Esztergom

Konferencia  anyaga  elérhető:  http://www.rugby.hu/hirek/2012/12/12/kovetkeztetesek-az-

eb--jb-konferenciarol 

Esztergomban zajlott  a két napos,  soha nem látott magas  létszámú edzői és játékvezetői  
konferencia,  a  magyar  rögbi  jövőjéért,  fejlesztéséért  célzattal.
106  meghívottból  38  edző,  16  játékvezető  vett  részt  Harmat  Ákos  technikai  igazgató 
vezérletével irányított megbeszélésen.

Raphael Saint-Andre skype bejelentkezéssel nyitotta meg a konferenciát, és mindnyájunknak 
sok sikert, jó munkát kívánt!

Harmat Ákos az  időrend ismertetése után csoportmunkára  invitálta  a  résztvevőket,  hogy 
közösen indíthassuk el a magyar rögbit egy új korszak kapujától:

Cél:  A  közös  szakmai  munka,  a  közös  szórakozás  megteremtése  a  rögbi  segítségével,  az 
egymás megbecsülésének, a tisztelet és a rögbi szellemiségének jegyében!

Szakmai  célok:  Egymás  megismerése,  a  tudásbázis  növelése,  szervezettségi  fok  emelése, 
kommunikáció erősítése. Raphael Saint-Andre, és az Edzői Bizottság kezdeményezték, hogy 

http://www.rugby.hu/hirek/2012/12/12/kovetkeztetesek-az-eb--jb-konferenciarol
http://www.rugby.hu/hirek/2012/12/12/kovetkeztetesek-az-eb--jb-konferenciarol


legyen  egy  egységes  szakmai  álláspont  az  utánpótlás  szinttől  a  felnőtt  szintig.  Legyenek 
standard folyamatok, képesítések és közös edzői gyakorlat. A kérdésekre a játékvezetőkkel 
közösen keresünk megoldásokat.

Elismerés: A rögbiben dolgozó szakemberek megbecsülése. Elismerve a rögbiben legtöbbször 
önkéntesen  dolgozó  edzők,  játékvezetők,  klubvezetők  munkáját  egy  csapatépítő  közös 
hétvége keretében.

A rögbi értékei csak a pályán fontosak?

• INTEGRITÁS - őszinteség, tisztesség, fair play
• SZENVEDÉLY - lelkesedés, a rögbi családhoz való tartozás
• SZOLIDARITÁS - összetartozás, kötelesség és közösségvállalás, bajtársiasság, 

csapatmunka
• FEGYELEM - törvények, rendeletek és rögbi alapvető értékeinek betartása
• TISZTELET - a csapattársak, ellenfelek, játékvezetők, nézők, résztvevők irányában

 Hova tart a magyar rögbi? Hova tartson a magyar rögbi?

Küldetéstől a kulcspontokig

1.  Küldetés  és  értékrend  meghatározása:  A  küldetés  nyilatkozat  a  közösségalkotás  egyik 
legfontosabb eleme. Ez a kinyilatkoztatás tartalmazza, hogy a közösség milyen céllal létezik,  
miért hozták létre. Ez adja a szervezet működésének magját, ami az elköteleződés alapja.  
Értékrend:  Érték  az,  ami  a  közösségünk  számára  nagyon  fontos.  A  mikor  nem  a  közös 
értékrend  szerint  működünk,  olyankor  nincs  egység,  egyetértés.  Ilyenkor  természetesen 
nem  nyújthatunk  kiemelkedő  teljesítményt.  pl:  magyar  játékosok  -  külföldi  játékosok  a 
válogatottban : Legyenek csak magyarok - de mindenki nyerni szeretne.

2. Jövőkép megálmodása: A jövőkép egy érzelmekkel telített, a jövőkép tulajdonosának erős 
motivációs  tényezőt  nyújtó  elképzelés  az  elkövetkező  évekről.  Ennek  megvalósításáért 
dolgozunk, küzdünk! Hol tartunk 5 év múlva?

3. Stratégiai terv elkészítése ( 4 évre)

4. Akció terv elkészítése (1 évre)

5. Kulcspontok elérése

Az  1-6  csoportok  vegyes  felállásban  ötleteltek  és  választottak  irányt  a  magyar  rögbinek, 
legfontosabb értékeknek az alábbiak:  játékszeretet, tisztelet, csapatszellem, fegyelem, fair 
play emelték  ki  a  maradék  széles  listából:  család,  egészség,  győzelem,  összetartás, 
hagyomány,  kitartás,  közösség,  szórakozás,  nevelés,  közösség  formálás,  jellemformálás, 
versenyszellem,  változatosság,  alázat,  kapcsolat,  barátság,  lazítás,  büszkeség,  nemzeti 
büszkeség.

A csoportok által megfogalmazott  küldetés:



- Alapfokú oktatásban a RÖGBI!  Játszunk rögbit  gyerekek! -> reklám, pedagógus 
képzés

- A magyar  rögbis  közösség  összetartó,  legyünk büszkék,  legyen jó  ide  tartozni! 
Teremtsük meg a lehetőséget mindenki  számára.  A bázis  nevelésnél  legyen fő 
szempont a hagyományok átadása!

- Teremtsünk  közösen  egy  olyan  rögbit,  amire  büszkék  lehetünk,  és  ahová  az 
emberek szeretnének tartozni, csatlakozni!

- A  rögbi  népszerűsítése,  fejlesztése,  tömegbázisának-,  ismertségének-
elismertségének növelése.

- Szétzúzzuk a labdarúgást! Eladhatóság, megismertetés: egy nagyon népszerű és jól ismert 
sportot  űzünk,  mégsem tudnak  rólunk.  Minél  több gyereket  bevonni,  a  szülőket  aktívvá 
tenni, meggyőzni őket a támogatásról, külföldi rögbi kultúrából érkező játékosok bevonása!

A csoportok által megfogalmazott  jövőkép:

1. Csoport 5 éves jövőkép:

•  legyen rögbi iskola/akadémia,
•  női TOP 10,
•  6-8 vezér csapat  a jelenlegi 3 helyett,
•  rendszeres média megjelenés,
•  "egyéb" rögbi fajták megjelenése és erősödése, könnyen terjedése (beach, touch, 

liga),
• 7's rugby mindenütt,
• bázisnövelés + utánpótlás
• megítélés javulása,
• minden egyetemen rögbi.

 

2. Csoport 5 éves jövőkép:

- 5 Működő akadémia (évente egy új)
- edzők: új edzők, meglévő edzők képzettségének növelése (minden csapathoz  

képzett edző! 
- játékvezetők: új játékvezetők, meglévők játékvezetők képzettségének növelése 

(minden csapathoz képzett edző! )
- Menedzsment: szerves kapcsolat a csapatokkal és a nemzetközi szervezetekkel
- minden csapatnak klubház és pálya
- versenyrendszer:

• több új játékos -> több új klub -> 5év alatt legalább 10
• felmenő rendszer, diáksport, utánpótlás bajnokságok -> 3 szintű felnőtt bajnokság 

(8csapatos minimum mindegyik)
• minőségi női bajnokság
• Stabil 7’s bajnokság
• Hadsereg, rendvédelmi csapatok



• minden évben egy nagy nemzetközi rendezvény

3. Csoport 5 éves jövőkép

• XV. férfi: 50.helyen belül lenni a ranglistán
• 7's férfi: specifikus játékosállomány kialakítása

            B csoport Eb középső mezőny
            egyetemi bajnokság 8-10 csapatos

• 7's női: A csoport III. hely
• U18: B csoport - stabilan
• U20: B csoport - stabilan
• Iskolai oktatásban aktív rögbioktatás

4. Csoport 5 éves jövőkép

• Rögbi akadémia iskolai rendszerben
• Női rögbi TOP10
• 6-8 top csapat a jelenlegi 3 helyett
• Rendszeres média megjelenés
• Egyéb rögbis szakágak térnyerése (tag, érintős, stb.)
• 7’s rögbi
• Bázisnövelés, utánpótlás
• Megítélés javítása
• Egyetemi rögbi fejlesztése - szabadon választható testnevelő kurzus

 5. Csoport 5 éves jövőkép:

• magyar játékosok
• magyar bajnokság, médiában is jelen legyen
• ne nevezés, hanem érdemi bejutás legyen a bajnokságokba, diákolimpiára
• regionális versenyrendszer kialakítása
• képzett edzők (nem önjelölt edzők, szakmai munka megkövetelése)

 6. Csoport 5 éves jövőkép:

• Országos ismertség, lefedettség
• területi bajnokságok
• kiöregedett játékosok utógondozása
• oktatás: a magyarok oktatása, hogy ne kelljen külföldi

Szabályértelmezési  kérdés körben Szöllősi  László EB elnök, valamint  Priskin Csaba,  Szeidl 
Tamás JB vezetők foglalták össze az érdekesnek ígérkező témákat: előny alkalmazása, mikor 
van  kint  a  rúgott  labda,  fogás  -  lándzsafogás  -  és  abból  eredő  nyílt  tolongás  helyes 
testtartás, 5 másodperces szabály, zárt tolongás üteme.

 



Simon Péter informatikus, statisztikus előadása az elektronikus online kezelhető adatbázis 
kialakításáról,  és  lehetséges  2013.  tavaszi  szezon  bevezetéséről,  ami  kiválthatja  a 
mérkőzések  helyszínén  történő  játékengedélyek,  sportorvosi  engedélyek  ellenőrzését. 
Részletes  kidolgozást  meg  kell  tenni  az  Igazolási  bizottságnak  és  a  JB-nek,  melynek 
részleteiről a mellékelt dokumentumban lehet tájékozódni!

A  szombati  nap  wellness  lehetőséggel  és  bankett  vacsorával,  illetve  hajnalig  tartó 
beszélgetésekkel telt,  mindazért,  hogy vasárnap újult erővel tudjuk belevetni  magunkat a 
munkába!

Időközben  a  személyi  leltár  elkészült  és  az  edzők,  játékvezetők  leadták  magyar  iskolai  
végzettségüket, és az IRB által bevezetett képzési szintjüket is lejelentették. Harmat Ákos 
ismertette  a  mellékelt  képzési  tervet,  melyből  felépíthető  a  saját  MRGSZ-re  szabott 
tervezet.

Bőhm Balázs beszámolt a FIRA konferenciákról és az ott történt változásokról, elismerésről,  
majd bemutatta az IRB-től elindított, kötelezendően bevezetésre kerülő tömegbázis növelő 
projektet.  A  magyar  viszonyokra  alkalmazott  tervezet  a  Stiglmayer  Gábor  által  került 
kidolgozásra  és  a  Rögbi  20-20  nevet  kapta.  Lényege;  minden  klubnak  4  iskolás  városi  
bajnokságot kellene szervezni április elején 12-13, 14-15, 16-17 éveseknek vegyesen fiúknak, 
lányoknak,  felkészülés  február-márciusban  kb  10  edzéssel.  Nem  kell  tartani  a 
képzetlenségtől, hiszen könnyen tanulható a játék, és iskolai keretek között űzhető, nem kell  
attól  tartani,  hogy  többen  lemorzsolódnak,  vagy  nagyok  lesznek  a  csapatok  közt  a 
különbségek,  mert  egy csapatban csak max 2  már  rögbi  játékos szerepelhet,  a  többit  az 
osztályukból, a baráti társaságukból lehet összetoborozni. A városi bajnokságokból 4 régiós 
(É, D, K, NY) bajnokságba kerülhetnek a győztesek április végén, majd onnan májusba kerül 
megrendezésre az országos diákolimpia döntő. A nagyon intenzív februártól májusig tartó 
rögbi toborzó rendszert persze az anyagiak tartanák életbe: edzői díjak, bérleti díjak, utazási 
támogatás, díjak, melyre az MRGSZ igyekszik 5-7 mFt-ot elkülöníteni. A vállalkozó szellemű, 
képzett,  megfelelő  kompetenciákkal  rendelkező  személyekkel  az  MRGSZ  megbízási 
szerződést köt.  A januári  és februári  hónapokban kifejezetten célzott  képzéseket  tartunk 
mindenkinek a belépő szinttől,  kezdő edzők,  testnevelő tanárok,  a  csapatvezető,  a  régió 
vezető technikai fejlesztési tiszt, és az országos technikai igazgatóig: toborzás, kommunikáció 
a  város  és  iskolai  vezetőkkel,  csapatépítési  technikák,  csapat  megőrzés,  sportvezetői 
készségek-képességek  fejlesztése,  versenyszervezés,  egyesületi  ügyintézés.  Mellékleve  a 
program rövid összefoglalója!

Emlékeztetőül a képzésekről alkotott vélemények:

• regionális akár több nap
• december – március között
• felhívás – kapcsolat - kommunikáció erősödése
• egyéni képzések – azonos típusú feladatok adatbázisa
• Oktatási anyagok online
• MRGSZ támogatás (anyagi) – FIRA Level I.-t és II.-t oldjuk meg Harmat Ákossal, a TES 

program legyen inkább egyéni képesség fejlesztő, gyakorlati képzés
• Edzéselmélet, pedagógia, játék elmélet, sportpszichológia ismeret anyaga jelenjen 

meg



• TAPE technika
• Konferencia előadások: tapasztalt és eredményes edzők tartsanak előadást!
•  Az egyes válogatott csapatok mellé kerüljön megküldésre személyesen az edző(k)nek 

a felkérés

 Valamint a jelenlévők kezdeményezték az Elnökség felé az ÉV EDZŐJE díj bevezetését!

A jól működő EB nagyobb hatalmat kaphat ezentúl az akció tervek és a pénzügyi elosztás 
előkészítésébe: 

• Rögbi specifikus oktatás, tréning, konferencia, workshop – együtt játékosokkal, 
játékvezetőkkel – ismerve a 2013 esemény naptárat,

• hazai oktatási lehetőség,
• akadémiai oktatási rendszer – regionális, vagy bentlakásos rendszer,
• válogatott edzői stábok és azok fedezete,
• válogatott programok és azok felkészülései, és forrása.
• poszt specifikus edzések: pl: összes mo-i első soros játékos 

U16/18/20/felnőt/öregfiúk (és esetleg külön a hölgyek) és edzőik meghívása egy 
helyszínre és toli gépes gyakorlás január-február hónapokban.

• edzők kiküldetése tanulmányútra külföldre: Románia, Olaszország, Franciaország 

Az ebéd után szekció ülések következtek!

JB: Gyolcsos Mária szituációs gyakorlatokat tartalmazó előadása a verbális önvédelemről!

VB:

• tavaszi sorsolás és párosítások véglegesítése (mellékelve)
• válogatott stábok: 

- U18- dec 15.ig le kell adni a csapatoknak a 95-96-ban született válogatottságra 
esélyt kapható játékosok névsorát, majd az edzők és segítőik stábot és felkészülési 
programot választanak, EB 2012. április 2-7 között Esztergomban
- U16/17 2012. április 28- május 2 Nymburk (CZE), vezető Harmat Ákos
- U20 április 10.-ig eltoljuk, majd onnan az edzők társasága kiválasztja a 
felkészüléshez szükséges feltételeket, hogy 2012. augusztus utolsó hetében Prágában 
szerepelhessünk
- női 7's: egyeztetés alatt
- férfi 7's: egyeztetés alatt

• rendőr válogatott alakulása - Debreczeny Dénes vezetésével
• magyar edzői társaság jelentkezés - Harmat Ákos hírlevélben jelentkezik majd minden 

edzőnél
• képzési igények összeírása

A  konferencia  zárása  előtt  a  BRU  kezdeményezésről  ejtettünk  közösen  szót,  mely 
következtetéseként elmondható,  hogy szeretettel  várjuk a  bekapcsolódását  az  NB2 torna 
rendszerbe 2013 tavaszától, elfogadva az ott érvényben lévő alap szabályokat. Viszont a BRU 
kommunikációjában  meg  kell  szűntetni  minden  olyan  jellegű  felhívást,  ami  az  MRGSZ 
monopol jogát sérti, például a bajnokság kifejezés!



A visszajelzésekből úgy értékelhetjük, hogy rég nem látott közös gondolkodás és aktivitás 
jellemezte  az  együttlétet,  és  minden  résztvevő  ötletekkel  és  motivációval  gazdagon 
távozhatott  haza a fárasztó két napos konferenciáról.  Megegyezhetünk abban is,  hogy az 
ilyenfajta széles körű összejövetelekre van igény, tehát éves távon gondolkodva szükséges 
így december táján egy konferencia rendezése. A szórakozást tekintve is igény mutatkozik 
egy  országos  rögbis  bál  szervezésére,  ami  évente  rotációs  rendszerbe  körbe  járná  az 
országot; 2013. február 23.-ra Gödöllő pályázik, várjuk az igényeket ami tervezetten 300-500 
fő közötti nagyszabású esemény lenne!

Esztergom, 2013. január 22.

Szőllösi László
Edzői Bizottság Elnöke 

VERSENYBIZOTTSÁG

Beszámoló a versenybizottság 2012. évi munkájáról

A versenybizottság feladatai a következőek:
- A versenybizottság folyamatos működése,
- Közös munka a Szövetség többi egységével, kiemelten a Játékvezetői testülettel,
- A bajnoki kiírás elkészítése és az újítások bevezetése,
- A sorsolások, időrendek elkészítése,
- Döntések a bajnokság során felmerülő kérdésekben,
- További kiírások, szabályzatok elkészítése, aktualizálása,
- Rendezvények pályázati rendszerének kialakítása,

A 2012. év végén történő számvetésnél teljesítettnek tekinthetjük a következő feladatokat:
- A versenybizottság folyamatosan működött, de a taglétszáma sokáig 1 fő volt. 
- Közös munka a Szövetség többi egységével, kiemelten a Játékvezetői testülettel:

A közös munka zökkenőmentes volt, a problémák a 2012/13. évi őszi szezon 
időrendjének  pontosításánál  voltak,  de  Szalontai  Bence  munkájának 
köszönhetően a munka nem állt le.

- A bajnoki kiírás elkészítése és az újítások bevezetése
A 2012/2013. évi bajnokság kiírásánál a két legfelsőbb osztály bajnoki kiírása 
gyorsan elkészült, azonban a NB II-es kiírás egyeztetése a csapatokkal nagyon 
nehezen ment, majd a kiírás elkészülte után indultak a módosítási kérelmek. E 
probléma megoldásaként a tavaszi szezontól külön képviselője van az NB II-
nek a versenybizottságban. 

- A sorsolások, időrendek elkészítése
Az  extraligás  őszi  bajnokság  teljesen felborult,  mivel  a  csapatok  egy  része,  
nem  az  adott  fordulóban  kötötte  le  a  kiírt  mérkőzését,  ezzel  borítva  a 
párosításokat.
Az időpont lejelentéseknél a másik csapatot nem megkérdezve jelentettek le 
időpontokat,  így  az  adminisztrációban  egymásnak  ellentmondó  adatok 
szerepeltek. A tavaszi szezontól a VB előre rögzíti a mérkőzés időpontokat és 



ettől  eltérni  csak  a  kiírásban  szabályozott  formában  lehet,  ehhez  ezek  a 
problémák megoldódnak.

- Döntések a bajnokság során felmerülő kérdésekben
Sokszor  kicsúszott  a  határidőből  a  határozat  meghozatala,  főleg  a  nagy 
jelentőségű kérdéseknél.

- További kiírások, szabályzatok elkészítése, aktualizálása
- Az éves munkarend kialakítása
- Rendezvények pályázati rendszerének kialakítása

Budapest, 2013. január 18.                                                                            
                                                                                                             Harmat Ákos
                                                                                                    Versenybizottság elnöke

FEGYELMIBIZOTTSÁG

Beszámoló
a Magyar Rögbi Szövetség Fegyelmi Bizottságának

2012/13 évad őszi szezonjában elvégzett munkájáról

A Fegyelmi  Bizottság tagjai  változatlanul:  elnöke dr.  Fogarasi  Gábor,  tagjai  dr.  Csermák  
Bálint, dr. Csontos Barna és dr. Magyarovics Gyula.

2012/13 évad őszi idény

11 fegyelmi eljárásban összesen 14 személyt vont eljárás alá a Fegyelmi Bizottság, ezekből  
nem felnőtt korú játékos 7, felnőtt korú játékos 4, edző 2, játékos-edző 1.
A 14 eljárás alá vont sportoló és vezető cselekményei a következőképpen oszlottak meg:

- 2 ütés,
- 1 taposás,
- 2 válogatott kerettag fegyelmi vétsége,
- 2 sportorvosi hamisítás,
- 2 eltiltott játékos jogosulatlan játéka,
- 2 játékvezetővel szembeni szóbeli abúzus,
- 3 veszélyes fogás.

A  Fegyelmi  Bizottság  összesen  21  hét  letöltendő  eltiltást  szabott  ki,  2  esetben 
figyelmeztetésről és kártérítésre kötelezésről döntött, 1 esetben mellőzte a döntéshozatalt és  
2 ügy függőben van.

A 14  eljárás alá vont sportoló és sportszakember a következő egyesületek színeiben végzik  
sporttevékenységüket:
Esztergom 5,
Százhalombatta 4,
Dél-alföldi Rögbi Akadémia 1,
Gödöllő 1,
Fehérvár 1,
Nagyvárad 1,
Velence 1.



Fellebbezés nem érkezett döntéseinkkel szemben.
Figyelemreméltó,  hogy  több  korosztályos  játékossal  szemben  kellett  eljárnunk,  mint  
felnőttel. A két legfontosabb problémának a játékvezetőkkel szembeni helytelen viselkedést  
és a sportorvosi hamisítást gondolom.
Szintén figyelemre méltó jelenség, hogy az elmúlt két félévhez (2011/12 tavasz, 2011/12 ősz)  
képest jóval kevesebb lapot osztottak a játékvezetők.

Budapest, 2013. január 28.
dr. Fogarasi Gábor

a Fegyelmi Bizottság elnöke

IGAZOLÁSI, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI BIZOTTSÁG

Igazolási, Átigazolási és Nyilvántartási Bizottság
Szakmai beszámoló 2012-es évben végzett tevékenységről

A  2012.  évben  a  bizottságok  megújulásával  feltöltésre  került  ez  a  bizottság  is,  bár  a 
gyakorlati munka a főtitkár hatáskörébe maradt. Az IgBiz feladata a vonatkozó szabályzat  
aktualizálása és a felvetődő kérdésekben döntéshozás.

A FIRA-AER tervezi egy egységes Európai rögbis adatbázis létrehozását,  mely tiszta alapot 
szolgáltat  majd  a  válogatottakban  való  szereplés,  és  a  valós  igazolt  sportolók  száménak 
tekintetében, minderről a budapesti és a prágai konferencián hallhatunk bemutatót.

Simon Péter egy külsős informatikus révén az elektronikus adatbázis  kidolgozásának és a 
pontos  visszamenőleges  statisztika  is  elérhetővé  válhat,  a  bevezetési  tesz  időpont 
tervezetten 2013. március.  A rugbystat.hu oldal  a régmúlt és a mostani  jegyzőkönyveket 
feldolgozva  valós  adatokat  szolgáltat,  melyet  direktben  a  nagyközönség  is  elérhet.  Itt  
egyébként a mérkőzések, bajnokság állása is aktualizálva van, sokszor jobban működik, mint 
a  hivatalos  rugby.hu  oldal.  Ezért  mind  a  VB,  mind  az  IgBiz  felkérte  Simon  Pétert,  hogy 
segítsen  közreműködni  az  ilyen  elektronikus  és  számítógépen  tárolandó  anyagok 
kezelésében.  Egyébként  ő  teljesen  kedvtelésből,  önszorgalomból  ismerkedett  meg  a 
rögbivel, és csatlakozott népes családunkhoz!

Következtetések a 2012. évben a SIR rendszerből nyert adatbázisról:  
• 23 tagegyesületből 21nek vannak játékosai; bár Pusztaszabolcs már 

nem tag, PMRUM igazából nem indít csapatot, így 19 egyesületben 
rögbizünk, átlag játékos/klub 66 játékos, 6 klubunk van e fölött 15 
van ez alatt

• női játékosok arányát növelni kellene a férfiakhoz mérten! 80-20 
arány 2013-ban elérhető cél

• junior lány 7’s bajnokság 4-5 csapattal, felnőtt 7’s 8 valós csapattal 
(Gödöllő 13nő eltűnt!)

• 60%ban felnőtt játékosok vannak regisztrálva, 2013-ban 50-50% 
lehet a cél utánpótlás felhozatala



• Kadét és junior bajnokságban a 6-6 csapat megfelelő a számokhoz 
mérten, ezt tartani kellene országosan

• Az U14 és kisebb gyerekek nagy számban nincsenek beregisztrálva 
(148 fő összesen), itt legalább meg kell duplázni a számot 
(egyébként valóban vannak is ennyien a kis gyerekek) à számukra 
régiós versenyrendszer kell, pl: 1-2 évig ingyenessé tenni a 
regisztrációt U14nek (1000Ft/főbe kerül majd az MRGSZnek)

• Egyetemi rögbi: szinte minden játékos játszik XV-st is, az egyetemi 
rögbiseknek nincsenek csapataik, illetve abban nincsenek játékosok 
(kivétel az ÁVF), az egyetemi csapatok nem jelennek meg a 
számokban

• 6 nagy klubunk (Egom, Batta, Exiles, Szeged, KARC, FRC) van nem 
csak 3!!! 100 fölötti létszámmal: itt muszáj legfelső osztályú felnőtt 
csapatot működtetni – ide könnyen megérkezhet Velence + kérdés 
mi legyen a Nagyváraddal! Ők adják a magyar rögbi 70%-t! A 
maradék 14 egyesület 9 felnőtt csapatot tud kiállítani

• Ismeretlen számú olyan rögbis van, aki rögbizett regisztráltan, de 
már nem regisztrált az NB2 szabályainak köszönhetően kb 50-60 fő 
– hol vannak

• A számok alapján az alábbi kluboknak működnie kéne: Elefántok, 
Pécs, Békéscsaba, Medvék

• Utánpótlás támogatás elosztás: 7 klubnál folyik számon kérhetően 
munka, 2012.ben 7 klub kapott támogatást: Gyöngyös, Bcsaba 
kakukk tojás, helyettük Fogócska, Batta kellett volna

• Érdekes a SZIE Darvak érintős csapat munkája: szép számokat 
hoznak

• Kimondható: egy klub minimum létszáma 25-30 fő ezzel lehet 
fenntartani, 60 fő fölött már kimagasló szervezést igényel (HR 
fejlesztés) – segítséget kellene adni: Velence, Gödöllő, Elefántok, 
Darvak, Fogócska (?)

2012. évi regisztrált rögbi sportolók statisztikája

Vizsgálati szempont fő
Igazolt sportolók / érvényes

2012 összes regisztrált 2 573
2012 összes érvényes 1 259

Volt rögbis 1 314



2012 összes  regisztrált 2.573 / é rvényes 1.259

2012 
összes  

érvényes ;
1 259;
 49%

Volt rögbis
  1 314;
 51%

Érvényesek nemek szerinti megoszlása
2012 összes érvényes        1 259    

%
Férfi 1107 88
Női 152 12

Nem ek szerinti m egoszlás 1259 fő

Férfi; 1107; 
88%

Női; 152; 12%

Korosztályok szerinti megoszlás
2012 összes érvényes        13           1 259    
U8 Manó 1 0,08%
U10 Törp 8 0,64%
U12 Mini 40 3,18%
U14 kölyök 99 7,86%
U16 kadett fiú 117 9,29%
U16 kadett lány 11 0,87%
U19 junior lány 40 3,18%
U19 junior fiú 192 15,25%
Felnőtt női 97 7,70%
Felnőtt férfi 653 51,87%



Korosztályok szerinti megoszlás 1259 fő
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Klubok szerinti megoszlás
2012 összes érvényes        13           1 259    
Esztergom 197 15,65%
Batta 150 11,91%
Exiles 136 10,80%
Fitworld Szeged 121 9,61%
KARC 105 8,34%
Fehérvár RC 103 8,18%
Velence 64 5,08%
Gödöllő 53 4,21%
Elefántok 52 4,13%
SZIE Darvak 42 3,34%
Fogócska 41 3,26%
Szentes 33 2,62%
Cegléd 31 2,46%
Pécs 28 2,22%
Gyöngyös 27 2,14%
Békéscsaba 25 1,99%
Budapesti Medvék 16 1,27%
ÁVF 13 1,03%
PMRUM 13 1,03%
Pusztaszabolcs 7 0,56%
DUF 2 0,16%
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Kluboknál korosztályok szerinti megoszlás
2012 összes 
érvényes        1 259    
Klub Korosztály

U8 Manó U10 Törp U12 Mini
U14 
kölyök

U16 kadett 
fiú

U16 kadett 
lány

U19 junior 
lány U19 junior fiú Felnőtt női

Felnőtt 
férfi

Esztergom 1 3 18 32 25 1 12 23 2 79 197
Batta 0 3 6 18 12 1 1 27 7 75 150
Exiles 0 0 0 0 1 0 0 14 34 87 136
Szeged 0 0 0 3 13 0 6 22 12 65 121
KARC 0 0 2 2 15 0 0 30 0 56 105
FRC 0 0 3 24 16 3 4 20 9 24 103
Velence 0 0 1 2 10 3 4 16 4 24 64
GÖRCS 0 0 0 0 0 0 0 1 13 39 53
Elefántok 0 0 0 0 0 0 5 6 3 38 52
SZIE 0 0 0 1 7 3 4 2 8 17 42
Fogócska SE 0 2 10 17 11 0 0 1 0 0 41
Szentes 0 0 0 0 1 0 0 4 0 28 33
Cegléd 0 0 0 0 0 0 4 4 1 22 31
Pécs 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26 28
Gyöngyös 0 0 0 0 1 0 0 9 0 17 27
Békéscsaba 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 25
Medvék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
ÁVF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
PMRUM 0 0 0 0 3 0 0 3 4 3 13
Pusztaszabolcsi 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 7
DUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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2012.évi játékosok korosztályos megoszlása a kluboknál
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MAGYAR EGYETEMI ÉS FŐISKOLÁS RÖGBI CSAPATOK BIZOTTSÁGA

2012 –es év M.E.F.R.B szakmai beszámoló

A 2012-es a 2011 szeptemberében kezdődött szezon folytatásával kezdődött. Ebben az évben  
számos újítást vezettünk be, és az elnökség által elfogadott válogatott programot is végig  
vittük.  A bizottságunk felállása nem változott, az előző évhez hasonlóan a nagyobb súlyú  
ügyekben az elnök és minden csapatból egy vezető dönt közösen. (Versenykiírás, Pénzügyi  
keret elosztása). Minden más ügyben az elnök egyedül.

2012-es munkáim: 
- A három torna leszervezése 

- Döntő pályáztatása feltételekkel 

- Játékos adatbázis aktualizálása

- Egyetemi Válogatott keretszám felmérése 

- Egyetemi válogatott felkészítése programjának elkészítése, és végig kísérése 

- Egyetemi Válogatott stábjának összeszervezése 

- Egy új támogatási rendszer kidolgozása és az egyetemi rögbi pénzügyi keretének  
hasznos elosztása 

- A rögbi népszerűsítése és a Debreceni csapat folyamatos szakmai és anyagi  
támogatás 

- Egyetemi rögbi edzők képzettségeinek javítása 

- Kommunikáció javítása a csapatvezetők között 

Üdvözlettel:
Juhász I. Márton 
M.E.F.R.B. elnök



10. A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK HELYZETE, FELTÉTELEI  

Az MRGSZ nagy változásokkal,  de töretlenül működik, és a spórolós gazdálkodás pozitív 
záró  egyenleget  mutat,  ami  az  elmúlt  évek  deficites  zárásaihoz  képest  jelentős  javulást 
jelent. Ennek alapja volt, hogy a 2012. évnek pozitív pénzügyi tervvel vághattunk neki, tehát 
időben megterveztük, és nem vállaltunk be nem látható tételeket, és mertünk eseményeket 
rendezni  a  klubjaink  segítségével,  és  a  rögbiben  dolgozók  közben  járására  sikerült  
anyagiakkal is segítő szponzorokat megnyerni az ügyünknek! 

Az  elmúlt  években  60mFt  feletti  mérlegfőösszeget  produkáltunk,  ez  most  50mFt,  ami 
csökkenést jelentősen a működési kiadásunk redukálása eredményezett:

- MRGSZ iroda bérlet és rezsi felmondása – ingyenes helyre költözése
- MRGSZ főtitkár napi 5 órás alkalmazása és az útiköltség térítés csökkenése
- MRGSZ  technikai  igazgató  projekt  alapú  és  rendelkezésre  állási  díj  kifizetés 

csökkenése
- MRGSZ ügyviteli költségek csökkenése: elektronikus kommunikáció erősödése

Fontos  a  jó,  baráti  kapcsolatok,  partnerségek  kialakítása  és  ápolása,  valamint  a  kifelé  
mutatott  magabiztosság,  egység,  ami  a  magyar  rögbi  ereje!  Mind  a  magyar  állami 
sportvezetés,  a  magyarországi  rögbi  kötődésű  cégek,  és  a  nemzetközi  szervezetek 
elégedettek  lehettek  az  MRGSZ-vel  és  a  magyar  rögbivel  együttesen,  hiszen  szakmai  és 
eredményességi  oldalról  is  sikeres  évet  zárhattunk,  annak  ellenére,  hogy  Magyarország 
gazdasági  helyzete  továbbra  is  szűkös.  Sőt  a  sportba  bekövetkező  egyírányúsítás  (MOB 
tejhatalma),  a  látványsportok  kiemelése  -  ezáltal  a  szponzori  pénzek  megszerzésének  a 
lehetősége is csökkent -, a kiemelt 2012 Londoni Olimpiai Játékok nagy figyelmet kötöttek le,  
de fel tudtuk mutatni a rögbit hazánknak, és Európának!

Bár a klubok és az MRGSZ közti tartozások, követelések, támogatási ígéretek még továbbra 
is  problémát  okoznak,  főleg  a  jelentős  határidő  túllépéseknek  köszönhetően,  de  a 
pénzgazdálkodásunk  megoldott  volt  egész  évben.  A  nagy  klubok  továbbra  is  hitelezői  a 
kicsiknek és ezáltal az MRGSZnek, de a szervezettség szempontjából a nagyok mellett a kicsik 
is szerepet tudtak – és ami még fontosabb -, szerepet is akartak vállalni.

A nagyobb klubok jelentősebb szerepvállalása adódik a nagyobb létszámukból, valamint 
lehetőségeikből is, mellyel igyekeznek segíteni az MRGSZ munkáját, és a kicsik 
felzárkóztatását. Lásd a prezentációt a mellékletben illetve alább.









Utánpótlás:



Get Into Rugby – IRB „parancs” – tömegbázis növelés
Nem volt megfelelő a pénzelosztás, de a klubok és az MRGSZ egymás felé támasztott 
követelmények, szabályok sem teljesültek maradéktalanul.

A közel 7mFt utánpótlásra fordítható fejlesztési összeget ki kell osztani! Ezt felmutatva plusz 
állami forrásokat kellene hozzá találni a jövőben: NUPI projekt, tehetséggondozó programok, 
iskolai akadémia, iskolai toborzás, versenyeztetés (városi, régiós, országos), stb.

Sajnos a régóta bajlódó klubjaink tovább süllyedtek: Pécs, Békéscsaba, viszont az is biztató, 
hogy ahol tenni képes szakemberek dolgoznak ott meg tud élni a klub, sőt tovább erősödik: 
Cegléd, Gödöllő. Az egyetemi csapataink száma visszaeset, de a játék színvonala emelkedett.

Miért érdemes bízni a magyar rögbiben:
- továbbra is akadnak érdeklődő új klubok (Budapest, Győr, Debrecen), 
- vannak sikeres toborzó programok (Fehérvár, Szeged, Esztergom, Velence), 
- vannak erősödő szervezettségű klubok (Exiles), 
- vannak megújulni vágyó klubok (Elefántok, Medvék, Gyöngyös), 
- a válogatottak munkájának széles körű edzői és vezetői támogatottsága, több mint 

biztató, a külföldi szakember új színt hozott a játékba
- a  megújult  bizottságok  életre  keltek  és  egyre  nagyobb  felelősségre  és  bizalomra 

tesznek szert, 
mind ez mutatja, hogy egymást segítve tudunk csak közös utat építeni!

Esztergom, 2013. január 27. Bőhm Balázs
főtitkár

Mellékletek:
MRGSZ szervezeti ábra
MRGSZ taglista
MRGSZ pénzforgalmi kimutatás 2012.
HRU finance prezi 2012


