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RÖVID ÉRTÉKELÉS
A koronavírus járvány ebben az évadban sem kímélte egyesületünket. Az év során több bajnokságot is
felfüggesztettek és rengeteg egyéni megmérettetés került halasztásra. A nehézségek ellenére
szakosztályaink mégis elismerő eredményeket értek el.
Az atlétika szakosztályunk a 2020. évi felkészülést októberben kezdte meg. A nehézségek ellenére a
versenyzőink itt is szép eredményeket értek el. Felnőttben Bartalos Dávid 60 méter gáton 4. helyezést
ért el. Utánpótlás korosztályban pedig Németh Mihály Márk 800 méteren 4. helyezést szerezte meg. A
szakosztály létszáma napról napra növekszik.
Birkózóink nemzetközi és országos versenyeken is kimagasló eredményeket értek el. Sajnos,
nem sikerült az tokiói öt karikás játékokra kvótát szereznünk. Viszont a hazai versenyeken több
országos bajnoki aranyérmet is szereztünk. Ligeti Dániel és Ifj. Veréb István aranyérmet és Wittman
Kristóf bronzérmet szerzett. A bulgáriai kadett birkózó EB-n Gellén Milán 110 kg-os súlycsoportban 3.
helyezést ért el.
Labdarúgó szakosztályunk a Zanati KSE-vel közösen indított csapatot a Megye II.-es felnőtt
bajnokságban, amit sikeresen meg is nyertek fiaink. Napi szinten továbbra is több mint 200 gyermek
rúgja a labdát szakosztályunkban, akik szintén nagyon szép eredményeket értek el korosztályaikban.
Gratulálunk!
Íjászatban a felnőtt versenyzőink között a magyar 3D bajnokságot Tomsics Balázs és Kukorelli
Edit is megnyerte. Míg nemzetközi szinten is elismert íjászunk, Molnár József a szezon elején sérüléssel
küzdött. Továbbá a Nyugat-dunántúli Íjász Régió szakmai bizottsága az Év íjászának választotta Tomsics
Balázst. Gratulálunk!
Röplabda szakosztályunk is nagyon szépen szerepelt a nehézségek ellenére, az NB II.-es
bajnokság ezüstérmét szerezték meg. U19-es utánpótlás csapatunk megnyerte az idei kiírást. A egész
éves teljesítményért nagyon büszkék lehetünk a szakosztályra és lányokra.
Sakk szakosztályunk áttért az online oktatásra, és versenyek zömét is az internetes világban
bonyolították le. A bajnokságok halasztásra kerültek. Legnagyobb fegyvertényt továbbra is
egyesületünk top versenyzője Rapport Richárd szolgáltatja, mivel újabb két helyet javított a
világranglista helyezésén ezért a világ 11. legjobb sakkozójának mondhatja magát 2763-as
élőpontjával.
Márkus Erzsébet által vezette súlyemelőink továbbra is szállítják az eredményeket. Több
nemzetközi és országos versenyen is kimagasló helyezéseket értek el versenyzőink. Novemberben a
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felnőtt Országos Bajnokságon Boros Viktória és Gyürüs Barbara arany, Polgár Mirjam ezüst és Darabos
Sára bronzérmet szereztek. A 2021 május 29-én Üzbegisztánban megrendezésre kerülő Junior Vb-n
Boros Viktória a 81-kg-os súlycsoportban, szakításban az 5., lökésben a 7., összetettben a 6. helyet
szerezte meg. Gratulálunk a szakosztálynak!
Judo szakosztályunknak is nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenie a pandémia miatt,
ennek ellenére létszámuk 10-15 fővel emelkedett és több csoportra kellett bontani az edzéseiket.
Versenyzőink októbertől több régiós versenyen sikeresen szerepeltek. Közülük is kiemelkedik Kis
Zétény, aki a novemberben Győrben megrendezett Diák OB-n aranyéremet szerzett. Gratulálunk az
elért eredményekhez!
Tájfutó szakosztályunk számára a versenyszezon 2020 júniusában indult el. A kevés verseny és
a sok karantén ellenére is sikerült minősítéseket megfutni a versenyzőinknek. Gratulálunk az elért
sikerekhez!
A több mint 100 éves klubunk történetében most először ünnepelhettünk csapatbajnoki címet
a legmagasabb osztályban. Futsal csapatunk a bajnoki döntő sorozatban 3-1-re győzte le a nagy rivális
Berettyóújfalu gárdáját.
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ASZTALITENISZ
A Haladás VSE Asztalitenisz szakosztálya a HVSE Elnökségének 2011.08.11.-i ülésén
alakult újra, hosszú évek kihagyása után. Megalakulásunkkor célul tűztük ki magunk elé, hogy
a megyei osztályban indulva lépésről- lépésre minél magasabb szintre emeljük a HVSE
Asztalitenisz tevékenységét, illetve, hogy a megyei bajnokságban, az első évadban az 1-3.
helyezések valamelyikét megszerezzük, majd ezt követően 2-3 éven belül NB.-s bajnokságban
való indulásra szerezzünk jogot.

Sajnos a pandémiás helyzet kialakulásával a megyei bajnokságok nem indultak el, a
2020-as évben, illetve szünetelnek. A játékosaink félnek, otthon maradnak, illetve a
visszajelzések alapján abbahagyják. Ezáltal a szakosztály fennmaradása is kétséges, melyről a
2020. augusztus 19. napján kelt Sportigazgató Úr részére küldött beszámolómban is említést
tettem.
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ATLÉTIKA
Az atlétika szakosztály a 2020. évi felkészülést októberben kezdte meg. A
felkészülésünk nehezen indult meg. A folyosó rövidsége miatt a lehetőségeink korlátozottak,
így a futómunkát gyakran a szabadban a csónakázótó és a május 1 parkan található dombon
végeztük el. Ezen felül előszeretettel használjuk ki a komplexum adta lehetőségeket úgy, mint
kondicionáló és súlyemelő terem.
Ebben az időszakban, mint egy 15 fős szakosztály kezdtük meg a munkát és bizakodva
álltunk az előttünk álló fedettpályás szezonhoz. Mivel a fedettpálya nem feltétlenül a mi
„profilunk” és nem gyakran van lehetőségünk ilyen helyen edzeni vagy versenyezni, így
nagyobb hangsúlyt fektettünk ezeknek a versenyeknek a felkészülési hasznára. A fedettpályás
szezon alatt minden versenyzőt legalább 2 versenyen indítottunk és mint minden szezonban
a fő verseny a korosztályos és felnőtt bajnokság volt. Ezekről a versenyekről szeretnék is
kiemelni néhány nevet.
Felnőtt eredmények:
Bartalos Dávid
Varga Eszter
Korosztályos eredmények:
Németh Mihály Márk
Barbalics Bálint Péter
Boda Huba

60m gát
Hármasugrás
60m gát

8.56
14.30
9.27

4. helyezés
7. helyezés
10. helyezés

800m
60m
400m

1:58.31
7.32
53.99

4. helyezés
14. helyezés
16. helyezés

Ezen felül minden atléta egyéni csúcsot teljestett legalább egy számból a fedettpályás szezon
alatt, ami arra enged következtetni, hogy a felkészülésünk jó úton halad és a szabadtéri szezont teljes
erőbedobással tudjuk megkezdeni. Szerencsénkre az idő úgy alakult, hogy viszonylag hamar jött a
felmelegedés így nem szorultunk a bemelegítő folyosó falai közé és hamar eltudtuk kezdeni az
edzéseket a Sugár úti atlétika pályán.
A szakosztály létszáma, hónapról hónapra növekszik, egyre több versenyzőnk van és a
szabadtéri edzések alapján jó formában kezdhetnek neki az atléták a kültéri szezonnak. A
versenyszezon előtti esélylatolgatások alkalmával 2-3 név is előkerült mint lehetséges korosztályos
válogatott.
Mint szakosztályvezető, a fedettpályás szezont a lehetőségeink és a vírus helyzet
függvényeiben eredményesnek tekintem!
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BIRKÓZÁS
2020.I. félév
A Birkózó Szakosztály a 2020. évben 22 versenyen vett részt. Ebből 4 nemzetközi
verseny volt. A felnőtt korosztályban az országos bajnokságon több aranyérmet szereztünk
(Veréb István és Ligeti Dániel) a többi értékes helyezés mellett Wittmann Kristóf bronzérmes,
(Nemes Bálint és Ligeti Richárd V. lett). Csapatversenyben II. helyezést értünk el. A felnőtt
Európa Bajnokságon Rómában 125 kg-ban Ligeti Dániel X. helyezést ért el. A strandbirkózó
országos bajnokságon összetettben Ligeti Richárd III. helyezést ért el. Junior és ifjúsági
korosztályban is volt bajnokunk (Nemes Bálint és Gellén Milán). Serdülő és diák korosztályban
országos bajnokságon Huszár Olivér, Fekete-Riha Károly ezüst ill. bronzéremmel tért haza.
Három edzőtábort szerveztünk napi két edzéssel. Céljaink között az erőálló képesség
fejlesztése és a technikai elemek pontos végrehajtására fektettük a hangsúlyt.

2020.II. félév
Szemmel láthatóan sokat fejlődtek versenyzőink. A nehéz helyzetre való tekintettel
végig tudtunk edzeni a szabályok betartásával.
A 2021. évre a Tokiói Olimpia a cél Ligeti Dániel számára ill. Veréb Istvánnak amennyiben
felmentik az eltiltás alól.
Az utánpótlás korosztályban az említett versenyzők célja a korosztályos versenyeken való
részvétel (EB, VB).

2021.04.30-ig
A birkózó Szakosztály célja 3 korosztályban való világversenyen való részvétel. A
legfontosabb a Tokiói Olimpia. A lezajlott felnőtt Európa Bajnokságon V. helyezést szerzett
Ligeti Dániel. Junior korosztályban Nemes Bálintnak, kadet korosztályban Gellén Milánnak,
serdülő korosztályban Fábián Bálintnak van esélye világversenyen szerepelni.
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FUTSAL
Általános összefoglaló eredmények:
a) Bajnoki helyezések: *
Az elmúlt bajnoki szezonban a sportszervezetünk csapatai a következő bajnoki osztályokban
versenyeztek. (kiemelt bajnokság vagy regionális, korosztály, csoport stb.)

Helyezés

Csapat
Bajnokság
(korosztály, nem)

2020/2021
Alapszakasz: 1. hely

Felnőtt férfi

NB1
Felső ház: folyamatban (1.hely)

Felnőtt, férfi

Magyar Kupa

Felnőtt, férfi

NB2 Nyugat

folyamatban
Alapszakasz: 2.hely
Felső ház: folyamatban (4. hely)

U20, férfi

Fiú Futsal U20 1. osztály

Folyamatban ( 4.hely)

U17, férfi

Fiú Futsal U17 1. Osztály

Folyamatban ( 5. hely)

U15, férfi

Vas Megyei Futsal

1. Hely

U13, férfi

Vas Megyei Futsal

1. Hely

U11, férfi

Vas Megyei Futsal

1. hely

b) Igazolt sportolói létszám változása:
2020/2021-es szezon MLSZ által kiadott Futsal versenyengedélyek létszáma: 117

c) Szakmai Stáb
Korosztály
NB1

Szakmai Stáb
Pálmay Tamás (szakágvezetö), Juan Ramon Calvo Rodriguez (edző) Sziffer
András (másodedző), Németh Botond (masszőr), Dobány Patrick (technikai
Vezető), Vörös Attila (esemény szervező)

NB2

Sziffer András (edző), Dobány Patrick (technikai Vezető), Németh Botond
(masszőr)
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U20
U17
U15
U13
U11

Sziffer András
Vidák Balázs
Vidák Balázs, Hajmási Milán
Horváth Péter, Gyimes Máté, Szakasics Balázs
Vas Ádám, Jáger Sándor, Szakasics Balázs

• Infrastruktúra:
Szombathelyi Haladás VSE továbbá remek körülmények között a Haladás Sportkomplexumban készül
fel mérkőzéseire. Az NB1-es csapat, valamint utánpótlás csapatok Haladás Sportkomplexumban játszák
hazai mérkőzéseit és tornáit.

•

NB1-es Futsal Játékos keret:
Kapusok:

•
•
•
•

•

Gyimesi Máté
Horváth Bendegúz
Homlok Levente
Alasztics Marcell

Mezőnyjátékosok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horváth Péter (csapatkapitány)
Dróth Zoltán
Vidák Balázs
Vas Ádám
Simic Milos
Hajmási Milán
Kovács Máté
Sipos Gergő
Gerencsér Antal
Michel Melo
Soared de Melo Darrieer
Henrique Diniz De Souza
Dávid Richárd
Bartha Dávid
Nagy Kevin
Szakasics Balázs

2020.07-01 – 2021.04.30-as időszak írásos beszámolója

A Haladás VSE a 2020/21-es bajnokságot és a felkészülést Juan Ramon Calvo vezetőedzővel kezdte el.
Az alapszakaszt első helyen végezte a csapat és a felsőházi sikeres mérkőzések miatt a Futsal
csapatunk bejutott a bajnoki döntőbe.
Az NB2-es csapat az alapszakaszban második helyezést ért el. A felsőházi bajnokság júniusig tart. Az
U20-as és az U17-es bajnokságok szintén júniusig tartanak.
Vas Megyei Futsal Bajnokságokban a Haladás VSE sikeres eredményéket ért el, mindegyik korosztály
(U11, U13, U15) megnyerte a bajnokságait.
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ÍJÁSZAT
2020-ban az íjászatot sem kímélte a pandémia, de szerencsére a kültéri versenyeket megfelelő
biztonsági előírásoknak köszönhetően meg tudták rendezni. A tavalyi világbajnokságot 2021-re
halasztották, amit augusztusban szeretne a Magyar Íjász Szövetség lebonyolítani. Előzetes terveink
szerint, több versenyzőnk is rajthoz szeretne állni.
A különböző megszorításoknak köszönhetően fő célunk a szakosztály sportolóinak megtartása,
sajnos úgy versenyzőket nem igazán tudtunk integrálni. Ezért a hangsúlyt a meglévő utánpótlás bázisra
helyeztük. A nyári enyhítéseknek köszönhetően tavaly először volt lehetőségünk a gyermekek számára
nyári tábort szervezni, amit az idei évben is szeretnénk folytatni. Jelenleg kb. 15 fiatal űzi az íjászatot
és 20-25 felnőtt.
Felnőtt versenyzőink között a magyar 3D bajnokságot Tomsics Balázs és Kukorelli Edit is
megnyerte. Míg nemzetközi szinten is elismert íjászunk, Molnár József a szezon elején sérüléssel
küzdött. Továbbá a Nyugat-dunántúli Íjász Régió szakmai bizottsága az Év íjászának választotta Tomsics
Balázst.
Eredmények:
2020.06.13 Felsőtárkány

3D

GP

Baranyai Tamás

11

65,18%

2020.06.13 Felsőtárkány

3D

GP

Kondora Cecília

7

53,04%

2020.06.13 Felsőtárkány

3D

GP

Kukorelli Edit

2

75,18%

2020.06.13 Felsőtárkány

3D

GP

Tomsics Balázs

1

84,64%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Baranyai Tamás

11

50,00%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Beke Gábor

7

65,42%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Gajdi József

10

60,42%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Kondora Cecília

6

53,33%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Kukorelli Edit

2

65,83%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Seres Armand

4

90,83%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Szabó Gábor

9

47,50%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Szabolcsi Bence

1

87,71%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Takács Gergő

8

63,75%

2020.06.21 Écs

3D

Régiós bajnokság

Tomsics Balázs

1

80,21%

2020.07.04 Örkény

3D

GP

Baranyai Tamás

11

63,75%

2020.07.04 Örkény

3D

GP

Kondora Cecília

14

40,18%

2020.07.04 Örkény

3D

GP

Kukorelli Edit

3

75,54%

9

2020.07.04 Örkény

3D

GP

Seres Armand

9

88,04%

2020.07.04 Örkény

3D

GP

Szabó Gábor

23

55,00%

2020.07.04 Örkény

3D

GP

Tomsics Balázs

4

80,71%

2020.07.12 Sárvár

Történelmi

Kvalifikáció

Molnár József

6

2020.08.01 Szekszárd

3D

OB

Kondora Cecília

8

42,32%

2020.08.01 Szekszárd

3D

OB

Kukorelli Edit

2

76,43%

2020.08.01 Szekszárd

3D

OB

Seres Armand

6

87,86%

2020.08.01 Szekszárd

3D

OB

Tomsics Balázs

3

85,18%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Baranyai Tamás

4

66,25%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Beke Gábor

3

77,92%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Gajdi József

5

55,63%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Keszey Gergely

6

42,50%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Kondora Cecília

5

33,54%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Molnár József

2

71,25%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Seres Armand

1

94,17%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Szabó Gábor

7

59,38%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Szabolcsi Bence

1

58,75%

2020.08.09 Nádasd

3D

Régiós bajnokság

Tomsics Balázs

2

78,33%

2020.08.15 Ajka

3D

GP

Baranyai Tamás

7

68,39%

2020.08.15 Ajka

3D

GP

Beke Gábor

5

74,29%

2020.08.15 Ajka

3D

GP

Gajdi József

8

64,82%

2020.08.15 Ajka

3D

GP

Kukorelli Edit

1

70,89%

2020.08.15 Ajka

3D

GP

Seres Armand

5

93,93%

2020.08.15 Ajka

3D

GP

Szabolcsi Bence

1

67,68%

2020.08.15 Ajka

3D

GP

Tomsics Balázs

2

83,93%

2020.08.22 Tata

Történelmi

OB

Molnár József

13

63,61%

2020.09.13 Zalaegerszeg

3D

Régiós bajnokság

Beke Gábor

2

79,17%

2020.09.13 Zalaegerszeg

3D

Régiós bajnokság

Gajdi József

4

63,13%

2020.09.13 Zalaegerszeg

3D

Régiós bajnokság

Kondora Cecília

8

25,63%

2020.09.13 Zalaegerszeg

3D

Régiós bajnokság

Kukorelli Edit

1

72,71%

2020.09.13 Zalaegerszeg

3D

Régiós bajnokság

Seres Armand

1

94,79%

2020.09.13 Zalaegerszeg

3D

Régiós bajnokság

Szabolcsi Bence

1

78,13%

2020.09.13 Zalaegerszeg

3D

Régiós bajnokság

Tomsics Balázs

2

81,25%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Baranyai Tamás

5

63,13%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Beke Gábor

4

76,67%
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2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Donázy Imola

3

65,83%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Gajdi József

6

61,25%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Kondora Cecília

6

9,58%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Kukorelli Edit

2

69,79%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Seres Armand

1

95,63%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Szabó Gábor

7

62,29%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Szabolcsi Bence

1

82,71%

2020.09.27 Sitke

3D

Régiós bajnokság

Takács Gergő

4

48,54%

2021.01.24 Pestszentimre

Pálya

Terem kvalifikáció

Kukorelli Edit

1

74,67%

2021.01.24 Pestszentimre

Pálya

Terem kvalifikáció

Seres Armand

2

93,67%

2021.02.07 Pestszentimre

Pálya

IFAA Minősítő

Kukorelli Edit

1

77,67%

2021.02.07 Pestszentimre

Pálya

IFAA Minősítő

Seres Armand

2

100,00%

2021.03.13 Soroksár

Pálya

WA terem OB

Kukorelli Edit

1

69,33%

2021.03.13 Soroksár

Pálya

WA terem OB

Seres Armand

1

92,83%

2021.03.13 Soroksár

Pálya

WA terem OB

Szabolcsi Bálint Bence

1

71,50%

2021.03.20 Pestszentimre

Pálya

IFAA terem OB

Kukorelli Edit

1

79,00%

2021.03.20 Pestszentimre

Pálya

IFAA terem OB

Seres Armand

1

99,33%

2021.04.18 Pilisszántó

3D

Évadnyitó

Kondora Cecília

10

36,07%

2021.04.18 Pilisszántó

3D

Évadnyitó

Kukorelli Edit

1

78,57%

2021.04.18 Pilisszántó

3D

Évadnyitó

Tomsics Balázs

2

85,71%

2021.04.25 Nemesvámos

3D

3D verseny

Tomsics Balázs

1

98,93%

2021.04.25 Nemesvámos

3D

3D verseny

Seres Armand

2

83,57%
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JUDO
A 2020-as év nehézségei ellenére elkezdtünk felkészülni az őszi országos bajnokságokra, valamint,
valamint a szokásos nyári táborokra és övvizsgákra. A versenyzőknek sajnos kimaradt az idegenben
eltöltött tábor, a nyár végén ismét kezdték lemondani a már betervezett táborokat a korona vírus
miatt.
Szeptembertől nem kezdtük hirdetni a judot mert eléggé kérdéses volt a folytatás. Szerencsére igy is
gyarapodott a létszám 10-15 fővel, és több csoportra kellett bontani az edzéseket, mint előtte. A
versenyeket le minimalizálták és szigorú szabályok szerint, megtartottak az országos versenyeket.
Októberben a régiós versenyen minden versenyzőnk sikeresen elérte a célt, hogy indulhasson az
országos bajnokságon, ehhez minimum a legjobb 5-be kellett végezni. Érmesek: Diák C: Kiss Zétény 1.,
Diák B: Dercsár-Kovács Mátyás 1., Diák A: Gadó Dominik 3., Kemény Dávid 3., Serdülő: Gadó Dominik
2., Kemény Dávid 5., Laczkó Lél 3.
Ezután a versenyzőknek sorban jöttek a magyarbajnokságok. Először október 31-én a serdülő B
országosbajnokság következett, Győrből. Itt Gadó Dominik 36kg-ban a dobogó 3. fokára állhatott, míg
Laczkó Lél kemény csatákat vívott végül a 7. helyen zárt.
A következő verseny a Diák A, B országosbajnokság Egerből november 7.-én. 3 versenyzőnk közül kettő
is éremért harcolt, de végül mind ketten Gadó Dominik és Dercsár-Kovács Mátyás is 5. helyen zárt.
Kemény Dávid helyezetlenül zárt.
Aztán ismét jött egy szigorítás a következő hét elején, ezáltál a Diák C magyarbajnokságot át kellett
helyezni Győrbe, az eredeti helyszínről, ami a Haladás Sportkomplexum lett volna. Idén Sajnos
másodszor jártunk így, és ráadásul a héten edzeni sem tudtunk.
Minden nehézség ellenére a november 15-én Győrben rendezett Magyar Bajnokságon Kiss Zétény nem
talált legyőzőre és 4 győzelem után arany érmet szerzett.
Sajnos a következő hetekben a létszámunk a harmadára esett, a szigorítások miatt már csak a 10 év
feletti versenyzőkkel edzhettünk tovább. Elkezdtük az alapozást. December 18-án befejeztük az
edzéseket.
Január 4-én már elkezdtük az edzéseket a versenyzőkkel. A kisebbek sajnos még mindig nem
látogathatták az edzéseket. Nehéz időszak elé néztünk ugyanis a versenyek is korlátozott számban
kerültek megrendezésre. Február 21-én régiós versenyen vettünk részt Győrben, sérülések és
betegségek miatt három versenyzővel. Kiss Zétény, Diák B: 35kg 2.hely, Dercsár-Kovács Mátyás, Diák
A: 45kg 1.hely, Serdülő 5.hely, Laczkó Lél, serdülő 66kg: 2.hely.
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Márciustól ismét minden versenyt lemondtak és továbbra is csak a 10 év feletti versenyzők
látogathatták az edzéseket. Úgy gondolom első sorban a korlátozások miatt ennek az időszaknak az
átvészelése volt az elsődleges szempont, amit sikerrel vettünk hisz a létszámunk nem csökkent. A
kisiskolások és óvodások május 10-én visszatérhetnek a terembe és talán ismét teljes létszámmal teljes
értékű munkát tudunk végezni.
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KÉZILABDA
A koronavírus járvány komoly feladatot állított szakosztályunk elé, az U8 és U9-es korosztályink is csak
összevontan tudtak indulni. Sajnos, toborzási lehetőségünk az év során nem igen akadt. Az iskolai
programban indult csoportjainkba is kevés gyermek jelentkezett az előző évekhez képest.
A szokásos nyári táborunk 2020. augusztusában tudtuk megrendezni. Ez után már megkezdődött az
alapozás a legidősebb korosztályunk számára. A szezonnak 9 szakemberrel vágtunk neki és 8
korosztályban versenyeztettünk csapatokat. Az edzéseket atlétika és kapusedző munkájával is
kiegészítettük.
Az évad első felében szerencsére csak kevés mérkőzés maradt el, viszont a harmadik hullám
beköszöntével a Magyar Kézilabda Szövetség lefújta az UP bajnokságokat.
Az év során megpróbáltunk alkalmazkodni az új helyzethez, és meglévő korosztályainkat stabilizálni a
teremproblémák ellenére. Szerencsére kevesen morzsolódtak le, így a járvány csak a legkisebb
korosztályainkat érintette nagy mértékben. Nehéz volt ebben az időszakban dolgozni, és edzéseket
tartani. A megszokott rendezvényeinket és tornáinkat sem tudtuk megrendezni. Létszámunk a járvány
ellenére sem csökkent, így közel 100 fiú pattogtatja szakosztályunkban a labdát.
Bízunk abban, hogy a következő szezonban már teljes biztonságban, teljes évadot tudunk
lebonyolítani.
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ÖKÖLVÍVÁS
Nem tudtunk versenyekre menni a járvány miatt.
Továbbra is dolgozunk, edzünk, hogy ősszel az Országos Bajnokságon eredményesen tudjunk
szerepelni.
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RÖPLABDA
A 2020-ban félbeszakadt bajnokságot követően, júniusban szabadtéren kezdte meg a
felkészülést csapatunk. Júliustól nyílt lehetőség arra, hogy teremben folytassuk az edzéseit a
csapatnak.
Szeptemberben két csapatunk számára indult el a bajnokság. NBII-ben szereplő felnőtt(utánpótlás)
csapatunk bajnoki rendszerben, minden hétvégén mérkőzést játszva vágott neki a küzdelmeknek. A
hosszú és jól sikerült felkészülést követően, a felsőházi rájátszás, az 1-2 hely megszerzését tűzte ki
maga elé célként a szakosztály vezetése.
A Rába kupa felkészülési torna megnyerésével, bizonyította a csapat, hogy szép eredményt érhet el a
bajnokságban.
Jól is kezdődött a szereplés. Idegenben és hazai pályán is győzelmeknek örvendhettünk. A teljes
alapszakaszt 1 vereséggel zárták a lányok. Sajnos játszmák aránya alapján, egy vesztett játszma alapján
az alapszakasz második helyére szorultunk, de így is elérve az felsőházi rájátszást.
Felsőházban továbbra is kiválóan teljesített csapatunk. Hazai pályán minden riválisát legyőzve,
idegenben pedig két vereséggel zárta a rájátszást.
Minden mutatóban azonos eredményeket értünk el, az VESC-vel. Azonos pontok, azonos győzelmek,
azonos szettarány, csupán a pontok arányában mutatkozott 0,1 pontnyi különbség, így ennek a
minimális különbségnek köszönhetően, a rájátszás második helyén végeztünk.
Az egész éves teljesítményéért minden elismerést megérdemel a csapat és a csapat felkészítésért
felelős szakmai stáb is. A játékosok és a csapat fejlődése nem várt ütemben történt. A rengeteg
edzésnek, képzésnek köszönhetően, szintet lépett a csapat és az NBI-be jutás sem volt elérhetetlen
cél. A bajnokság lezárását követően büszkék lehetünk az ezüstérmes csapatunkra!
U19-es csapatunk torna rendszerben kezdte meg mérkőzéseit a bajnokságban. Örömteli volt látni,
hogy tavaly óta mennyit fejlődtek sportolóink. Az első két tornán kimagasló játékkal, szettveszteség
nélkül teljesítette a csapat.
A következő tornák a felsőházi szereplésre delegáltak. Sajnálatos sérüléseknek köszönhetően,
megfogyatkozva kellett teljesíteni a lányoknak. Ebben a helyzetben a felsőház elérése kimagasló
eredmény volt a csapattól. Óriási tartásról, szívről tettek tanúbizonyságot a játékosok és kiharcolták a
felsőházba kerülést.
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A felsőházi küzdelmek során is végig erőn felül kellett teljesíteni a csapatnak, hogy elérje a 4 csapatos
bajnoki döntőt. A nehézségek ellenére sikeresen szerepelt a továbbiakban is csapatunk és
szettveszteség nélkül jutott a bajnoki döntőbe.
A Tatabányán megrendezett bajnoki döntőn éremszerzés volt a célja a csapatnak. A célt messze
túlteljesítve, nagyon érett játékkal, ellenfeleink fölé nőve aranyérmet akasztottak lányaink nyakába,
amely kimagasló eredmény csapatunktól.
Az egész éves teljesítményéért nagyon büszkék lehetünk a csapatra, a lányokra.
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SAKK
Sakkozóink a 2019/2020-as szezonban érték el legnagyobb sikerüket, NB 1. csapatbajnokság
második helyén végeztek. Ez a szezon kicsit hosszúra sikeredett, hisz a pandémia miatt 2020
szeptemberében fejeződött be.
Sajnos az újabb pandémiás helyzet miatt a versenyek és csapatbajnokságok halasztásra kerültek, ezért
a versenyek átterelődtek az online világba, azaz e-sporttá vált a sakk. (2021. júniusában indul be
várhatóan az igazi sakkélet)
Ebben az időben szerveztünk Haladás-aréna versenyeket és részt vettünk számos nemzetközi és
országos rendezésű versenyen is.
A legnagyobb verseny a Klubcsapatok Európa Kupája volt, amit ez év áprilisában szerveztek. Itt egyedüli
magyar klubcsapatként indultunk és hatalmas sikert arattunk.
Itt a csoport 5. kiemeltjeként harmadikak lettünk. Mindössze az utolsó fordulós technikai malőrökkel
tűzdelt mérkőzésen szerzett vereség miatt nem sikerült a szupersztárokkal felálló német bajnokot
magunk mögé utasítani.
Sakkozóink közül többen olimpiai kerettagok a 2024-es Budapesten rendezendő sakkolimpia magyar
válogatottjába. Erre a versenyre gőzerővel készülünk.
Legnagyobb fegyvertényt továbbra is egyesületünk top versenyzője Rapport Richárd szolgáltatja, hisz
újabb két helyet javított a világranglista helyezésén és a május 1-i lista alapján a világ 11. legjobb
sakkozójának mondhatja magát 2763-as élőpontjával.
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SÚLYEMELÉS
Szakosztályunk jelenleg 45 fő igazolt versenyzővel rendelkezik, mely az összes korosztályt felöleli.
Fiú-leány, serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt, illetve a masters korcsoportot. A 2020-as esztendőben az
összes nemzetközi versenyt törölték, így csak hazai versenyeken tudtunk részt venni, s tudtuk
megmutatni felkészültségünket. Márkus Erzsébet szakosztályvezető és Ligeti Ferenc edző tanítványai
az alábbi versenyeken értek el kiváló eredményeket:
2020. október 3-án az U15 és U17-es Országos Bajnokságon magyar bajnoki címet szerzett Darabos
Sára, ezüstérmes lett Darabos Jázmin, bronzérmet nyert Hegedüs Milán és Szabó Gergő.
2020. október 17-én a Masters Országos Bajnokságon bajnoki címet nyert Dr. Rosanics Péter,
ezüstérmet szerzett Rózsavölgyi Roland.
2020. október 24-én megrendezett Junior Országos Bajnokságon Boros Viktória szerzett magyar
bajnoki címet, míg Papp Géza a 2., Darabos Sára és Mihályka Lili a 3. helyen végeztek.
2020. november 7-én egyesületünk, szakosztályunk rendezhette meg a Nyugat-Magyarországi TINI
Országos Bajnokságot a Magyar Súlyemelő Szövetség felkérésére. Bizonyítva, hogy milyen gazdag
utánpótlással rendelkezik szakosztályunk, 11 arany és egy ezüstérmet itthon is tartottunk.
2020. november 21-22-én Tatán, a központi edzőtáborban került rendkívüli megrendezésre a Felnőtt
Országos Bajnokság a járvány miatt. Boros Viktória 87 kg-os, Gyürüs Barbara a + 87 kg-os
súlycsoportban lettek Felnőtt Magyar Bajnokok. Továbbá Polgár Mirjam ezüst, míg Darabos Sára
bronzérmet szerzett. A 4. helyen végzett Geröly Lilla és Dr. Rosanics Péter, a 6. helyen Papp Géza.
2021. év március 6-án ugyan zárt körűen, de kiválóan sikerült megrendeznünk a súlyemelő
termünkben, immár hagyományosan a X. Tóth Géza Emlékversenyt. Ezen a versenyen Boros Viktória
és Gyürüs Barbara kvalifikálta magát az áprilisban megrendezésre kerülő moszkvai Felnőtt Európa
Bajnokságra, ahol Boros Viktória a 14. helyen, Gyürüs Barbara a 12. helyen végzett.
2021.április 23-24-én Budapesten került sor az Iskolás Országos Bajnokságra. Aranyérmeseink lettek
serdülő 71 kg-ban Darabos Jázmin, serdülő 96 kg-ban Hegedüs Milán, ifjúsági 64 kg-ban Molnár Kinga,
ifjúsági 96 kg-ban Pávolics István nyert. Ezüstérmet Viszket Vivien, bronzérmet Magdics Kevin nyert.
2021.május 29-én Üzbegisztánban került sor a Junior Világ Bajnokságra, ahol Boros Viktória a 81 kg-os
súlycsoportban szakításban az 5., lökésben a 7., összetettben a 6. helyen végzett.
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A Haladás VSE menedzsmentjének szponzorációs támogatásával is megvalósult az a nagyszabású terv
is, hogy a funkcionális eszközök beszerzésével a szakosztályunk a crosstraining szakágat is fejleszteni
tudta Kiss Csaba szakágvezető irányításával. Így versenyzői létszámunk 15-20 fővel bővült.
Így még több sportolónak tud szakosztályunk sportolási lehetőséget biztosítani.
Az év második felére is jut bőven terv, ifjú utánpótlás versenyzőink, júliusban részt tudnak venni az U15
és U17-es Országos Bajnokságon. Finnország ad otthont a Junior és U23-as Európa Bajnokságnak
szeptember végén, melyre Boros Viktória várhatóan érmes reményekkel, és Gyürüs Barbara aspirál.
Októberben pedig 6-8 fővel szeretnénk részt venni a Felnőtt Országos Bajnokságon, illetve október
végén várhatóan mi lehetünk a házi gazdák, mi rendezhetjük meg a Junior Országos Bajnokságot.
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TÁJFUTÁS
2020. tavasza úgy indult, hogy minden verseny, minden válogatott edzőtábor és minden világverseny
elmaradt.
A serdülő európa bajnokságnak az eredeti áprilisi időpontját áttették októberre, majd 2021. áprilisára,
majd teljesen törölték.
Nagyon nehéz volt a 2020-as évet úgy megtervezni, hogy minden második hónapban újra kellett
tervezni a csúcsversenyek miatt. Továbbá a felkészülést mindig alakítani, újra alapozni. A tavalyi évben
4 alkalommal kezdtük újra az egész felkészülést.
A sportolók, különösen az utánpótlás korú sportolók elveszítették a motivációjukat az izoláció,
karantén miatt, de a bizonytalanság, a versenyek és az edzések körül még sokat rontott a lelki
állapotukon.
Ennek megfelelően a versenyzők edzésre járási motivációja nagyon nehezen volt fenntartható.
Viszont voltak pozitív történések is.
A Haladás VSE sportegyesület a Sportligetben használatba vette a teniszpályákat és a hozzá kapcsolódó
épületet. Az épületben kaptunk mi, tájfutók is helyet az öltözésre.
2020. őszétől egy öltözőt használtunk. A tél folyamán szinte végig egyedül voltunk, de bizonyosan
állíthatom, hogy otthonra találtunk. Minden sportoló szívesen jön az öltözőhöz, ideális találkozási pont,
hiszen közel van a számunkra fontos minden helyszín: Csónakázótó, Parkerdő, Oladi erdő.

Edzések:
Minden kedden és csütörtökön 15-16.30 óráig volt edzés. Az alapozás időszakában pénteken 18 órától
a futófolyosón terveztük az edzéseket megtartani (ezeket a pandémia miatt nem valósítottuk meg).
Szombaton és vasárnap versenyeken vettünk részt. Amennyiben nem volt verseny, minden szombaton
tartottunk edzést, általában terepen 10 órai kezdettel.
Tartottunk edzőtábort is: Utánpótlás edzőtábor 2020. 08. 17-19. Szombathely-Velem-Kistolmács
helyszínekkel és 8 technikai edzéssel. 4 dunántúli egyesületből vettek részt versenyzők az
edzőtáborban, összesen 35 fő.

Versenyek:
A versenyszezon 2020. júniusában indult el. Tájfutás sportágban legalább 6 versenyen kell indulni, hogy
valaki minősüljön az adott évben. A kevés verseny és a sok karantén ellenére is sikerült a minősítéseket
megfutni a versenyzőinknek.
Legtöbb rajthoz állas 24 volt, de Felnőtt férfiaknál 7 fő, felnőtt nők között 5 fő, utánpótláskorú fiúknál
6 fő, utánpótlás korú lányoknál 3 fő, senior férfiaknál 6 fő, senior női versenyzőknél 6 fő állt rajthoz a
2020-as versenyévben.
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Eredmények:
A minősítések 2020-ban:
Felnőtt nőknél II. osztályú versenyző 1 fő.
Felnőtt nőknél III. osztályú versenyző 1 fő.
Felnőtt férfiaknál III. osztályú versenyző 1 fő.
Utánpótlás fiúknál Arany jelvényes: 1 fő
Utánpótlás lányoknál Ezüst jelvényes: 1 fő
Utánpótlás fiúknál Bronz jelvényes: 4 fő
Utánpótlás lányoknál Bronz jelvényes: 2 fő
Senior férfiaknál II. osztályú: 4 fő
Senior nőknél II. osztályú: 5 ő
Senior férfiaknál III. osztályú versenyző: 2 fő

A Magyarországi egyesületi rangsorban összetettben 15. helyen végeztünk (32 egyesületből). Tájfutás
egyesületi rangsorában 16. helyen végeztünk, az MTBO (tájkerékpár) rangsorban 12. helyen végeztünk,
és a TrailO szakág rangsorában 8. helyen végeztünk.
A következő bajnoki eredményekből alakult ki a Haladás VSE egyesületi rangsor helye:
Tájékozódási futás:
KOB F16 - 2. hely (Sarkadi Lehel)
VOB F18 – 5. hely (Alpár Domonkos, Kiss-Geosits Bertalan, Sarkadi Lehel)
ROB F16 – 4. hely (Sarkadi Lehel)
ORVB V18 – 8. hely (Vági Kata, Alpár Domonkos, Sarkadi Lehel, Sarkadi Borbála)
ONEB F16 – 3. hely (Sarkadi Lehel)
PCSB F18 – 4. hely (Sarkadi Lehel, Alpár Domonkos, Kiss-Geosits Bertalan)
MTBO:
Hosszútáv F20 – 4. hely (Alpár Domonkos)
Középtáv F20 – 4. hely (Alpár Domonkos)
TrailO:
PREO O21 – 6. hely (Bárdosi Zoltán)
TempO O21 – 3. hely (Bárdosi Zoltán)

Sajnos a senior eredmények nem számítanak bele az egyesületi rangsorba.
A senior összetett bajnokságban a Haladás VSE seniorjai a 21. helyen végeztek (53. egyesületből).
F35 kategóriában Horváth Pál 10. hely

22

F55 kategóriában Szerdahelyi Zoltán 3. hely
N35 kategóriában McCarthy Bernadett 2. hely
N35 kategóriában Bélai-Sztastyik Dóra 5. hely
N40 kategóriában Tajnai Anita 10. hely

Senior bajnoki helyezések:
KOB F55 2. hely (Szerdahelyi Zoltán)
KOB N35 5. hely (McCarthy Bernadett)
VOB N105 5. hely (Bélai-Sztastyik Dóra, McCarthy Bernadett, Fodor Emese)
VOB N105 6. hely (Szabó Erika, Kiss-Geosits Beatrix, Tajnai Anita)
ROB F55 1. hely (Szerdahelyi Zoltán)
ROB N35 3. hely (McCarthy Bernadett)
ROB N35 6. hely (Bélai-Sztastyik Dóra)
ORVB V135 3. hely (Szerdahelyi Zoltán, McCarthy Brian, McCarthy Bernadett)
ORVB V105 7. hely (Horváth Pál, Bélai-Sztastyik Dóra, Kovács Gábor)
ÉOB N35 3. hely (Bélai-Sztastyik Dóra)
ONEB F55 6. hely (Szerdahelyi Zoltán)
ONEB N35 2. hely (McCarthy Bernadett)
POCS F105 7. hely (Horváth Pál, McCarthy Brian, Kovács Gábor)
POCS N105 5. hely (Bélai-Sztastyik Dóra, Fodor Emese, Tajnai Anita)
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TENISZ
Tenisz szakosztály éltében a 2020-as év egy új kezdet. Sportligeti teniszpályák – 2020. július 2-tól - 15
évre egyesületünk üzemeltetésébe került. Nagy siker és felelősség az üzemeltetés. Sok köszönet érte
Szántó Erzsébetnek, aki rendíthetetlen munkájával segíti, hogy a feltételek és körülmények a teniszhez
méltóan alakuljanak. Köszönet Wellerné Szabó Veronikák, aki sasszemmel segíti szakosztályunk
gazdasági ügyeit, köszönjük a lányoknak az irodában segítőkészségüket és természetesen az egyesület
valamennyi vezetőjének, munkatársának, akik hozzátesznek ahhoz, hogy valódi csapathoz, családhoz
tartozónak érezzük magunkat.
Örömmel mondhatom, hogy szakmai munkánk sikeres, mert a gyermekek száma 2020-ban
megtöbbszöröződött. Nagyon rég tudhatott a Haladás tenisz szakosztálya ennyi gyermeket tagjai
között. Szakosztályunk taglétszáma túllépte a 100 főt. A játékosok felvétele egyesületünkbe
folyamatos. A gyermekeket jelentkezési alapon fogadjuk, később történik a kiválasztás. Hosszabb
távon lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekeknek a versenysportra. Célunk, hogy mindegyik
korosztály számára az alapvető mozgásigény rendszeres kielégítése megtörténjen, a sport iránt a belső
késztetés kialakuljon, minél jobb játékosok nevelése, utánpótlás bázis bővítése, a sportolók egészséges
életre nevelése.
Az egészségügyi intézkedések miatt, nagyon kevés teniszversenyt rendeztek az ország területén. Mi is
„csak” három versenyt tudtunk rendezni. Augusztus elején egy rendkívül sikeres strandtenisz versenyt,
mely a Magyar Bajnokság előversenye volt. Rekord létszámú nevezés érkezett a hét versenyszámban,
amelyen magyar bajnokok is részt vettek. Minden számban több dobogós helyezést szereztek
tanítványaink. Versenyünk után az Országos Bajnokságra utaztunk, és magyar bajnokoknak
örülhettünk. A gyermek korosztályban (U13) Gerencsér Soma és Kerecsényi Gábor magyar bajnokok
lettek. Ebben a számban még Andrási Dóra bronzérmet szerzett pesti párjával. Ifjúsági korosztályban
(U18) Rózsavölgyi Mátyás és Tájmel Kristóf harmadik helyezett lett, Pfister Bálint és Varga Zsombor 4.
helyezést szerzett az Országos Bajnokságon.
Akikre még nagyon büszkék vagyunk - play and stay játékosaink. Szeptember elején rendeztük
hagyományos Asbóth József Play and Stay Országos Versenyünket, mely sok szakmai dicséretet kapott.
Hat számban 1 arany, 2 ezüst és 4 bronzérmet tartottak itthon játékosaink.
Év közi programjaink közül a nyáron szokásos 2 hetes tenisztáborunkat sikerült megtartanunk több
mint 60 gyermek örömére. Illetve Ősznyitogató házi versenyünket, melyet idén csapatversenyként
bonyolítottunk le, ahol a szülők is megmérettették magukat.
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Szeptemberben óvodásoknak tartottunk nyíltnapot, mely után új csoportot tudtunk indítani.
A télen kevés edzéslehetőséghez jutottunk, mert legközelebb csak Kőszegen volt fedett
teniszpályalehetőség, így nagyon kevés szabad hely állt rendelkezésünkre. Viszont nagy örömmel
mondhatom, hogy tavasszal tanítványink már türelmetlenül várták a szabadtéri nyitást, és szinte
mindenki visszaérkezett a szakosztályba.
Terveink megszámlálhatatlanok, céljaink hosszútávúak. Reméljük az egészségügyi helyzet is kedvező
lesz, hiszen idén több versenyrendezés jogát is elnyertük a Magyar Tenisz Szövetségtől.
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UP LABDARÚGÁS
FELNŐTT CSAPAT: 2020 nyarán elindítottuk közös csapatunkat a Zanati KSE – Haladás VSE néven. A
kiírás szerint a Vas Megyei II. osztály Északi csoportjába kaptunk besorolást. Jelen pillanatban 9 ponttal
vezetjük a bajnokságot, így nagy valószínűséggel jövőre Megyei I. osztályban folytatjuk. A Vas Megyei
kupában is jól szerepelünk. A legjobb négy közé jutottunk, így jövőre az országos fő táblára is
felkerültünk.

Nyáron indul az MLSZ országos képzési rendszere, amelyben a Haladás VSE körzetközponti besorolást
kapott! Egyesületünk továbbra is a minőségi és tömegbázisképzés elkötelezett híve marad.

Korosztályaink értékelése:
VERSENYKOROSZTÁLYOK:
U19:
Három játékosunkat is a felnőtt csapat keretében foglalkoztattunk az idén. Sajnos súlyos sérülések is
sújtották a korosztályt. Ennek ellenére a dobogón végzett a csapat az ősz folyamán. Remélhetőleg
tavasszal elkerülik őket a sérülések és a hagyományunknak megfelelően érmes helyezéssel zárunk. A
kiöregedő 2002-s játékosaink számára a nyártól a saját felnőtt csapatunkban szeretnénk
játéklehetőséget biztosítani.

U17:
2005-s születésű gyerekek vesznek részt az egy évvel idősebbeknek kiírt bajnokságban. Az egyik
korosztályunk, amelyiket a folyamatos felfelé áramoltatás miatt, félévenként kell újra építenünk.
Létszámra kicsit megcsappantunk, de minőségre még mindig vannak olyan játékosok, akik már a felnőtt
csapat edzésein is többször részt vehettek.

U15-14:
Mindkét korosztályunk dobogón telelt és jó esély mutatkozik azt megtartanunk. A jó
csapateredmények mellett egyénileg is sikeresek sportolóink, mivel idén is több játékosunkat sikerült
kiemelt Akadémiákhoz eljuttatni. Folyamatos az érdeklődés, játékosaink iránt.

BOZSIK KOROSZTÁLYOK:
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U13: Ez a korosztály is fiatalabbként vesz részt a számára kiírt versenyeken, tornákon. Ennek ellenére
eredményességük mellett az egyéni és csapatban történő fejlődésük is töretlen. A megyei
bajnokságban a legjobb helyezés elérése a cél, míg a Bozsik rendezvényeken az önfeledt játék.

U11 – U9: Ezeknél a csapatainknál a célkitűzésünk csak is az egyén fejlődése lehet a csapatban. Ennek
megfelelően, a kijelölt filozófia szerint képezzük a gyerekeket.

U7 / ÓVODÁS CSOPORT
Idén a pandémia miatt a tavalyi 50-60 gyermek után, „csak” 30-40 kisóvodást sikerült integrálni az
egyesületünkbe. Megteremtettük számukra a mozgás, sportolás örömét. Minden korosztályunkat
hátrányosan érintette a járvány, de leginkább ezeket a kis sportolókat sajnáljuk és féltjük! Minden
lehetőséget megragadtunk, hogy megvédjük és megóvjuk őket a sportnak és a Haladás VSE-nek!

A nagyszabású év végi ünnepség az idei évben elmaradt. Helyette saját körükben tartottak mini
évértékelő rendezvényt korosztályaink: az edzések után most nem siettek haza, hanem egy jó
hangulatú pizzázás keretében elevenítették fel az év legemlékezetesebb pillanatait. Az edzők a
legjobb játékosok munkáját méltatva külön díjazásban is részesítették az arra érdemeseket!

Korosztályonként az alábbi sportolóink kapták a különdíjakat a szakmai stábtól:
U9: Doktorics Máté, Szenczi Dávid, Zakits Erik,
U11: Károlyi Levenete, Horváth Ágoston, Horváth-Sipőcz Barnabás
U12: Andor Áron, Kránitz Balázs, Somfalvi Barna,
U13: Hári Kevin, Tóth-Szatmári Zétény, Öhlhorn Csongor,
U14: Macoun Bence, Takács Márton, Györe Noel
U15: Bíró Ákos, Árvay Dávid, Tompek Levente
U17: Simon Levente, Tóth Dominik, Horváth Csongor
U19: Fördős Adrián, Németh Benjamin, Polányi Csanád
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