
Tisza Volán Szegedi Vízmű Jégkorong Szakosztály 

Szakmai beszámoló 

 2015 – 2016 os évre  

A Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztálya az új szezont, 5 szakember irányításával (Kalocsa László 
szakmai vezető, Csiki Csaba vezető edző, Balázs Csongor utánpótlás és kapus edző, Szabó Krisztián 
utánpótlásedző, illetve Lippai Balázs utánpótlásedző) 2015. 04.13. án kezdte meg, korosztályonként 
heti 3 – 4 száraz edzéssel, a városi műjégpályán, illetve a szegedi Kenyérgyár úti Squash Clubban. A 
TAO támogatásnak köszönhetően a jeges holt szezonban minden csapatunkkal rendszeresen 
Budapestre utaztunk, ahol 2 x 1,5 óra jeges edzést tartottunk egészen az augusztusi jeges 
edzőtáborig melyet ismét Dunaújvárosban rendeztük meg napi 3 jeges edzéssel, amíg Szegeden is 
megkezdődött a jeges szezon. 

 A 15-16-os évadban U8, U10, U12, U14, -es korcsoportban teljesen önálló csapatokkal 
szerepeltünk, az U16-s korosztályunkkal pedig, a Dunaújvárosi Acélbikákkal indultunk. A felnőtt 
csapatunk ebben a szezonban is a Szerb I. osztályban szerepelt. Elsődleges célunk a szezon 
folyamán a játékos állomány növelése volt.  Nagyon nagy pozitívumként értékelem, hogy a szezon 
folyamán egyetlen gyerek sem hagyta abba a jégkorongot, viszont 18 új igazolt játékossal bővült a 
létszámunk, zömében a legkisebbeknél! 

 

Korosztályonkénti lebontás 

1. Szuper Mini Korosztály U8 

Ezen korosztály mérkőzései torna rendszerben kerültek lebonyolításra. Minden nevezett 
egyesület egy tornát rendezett. Az új szezon elején még nem volt teljes a létszámunk így 4 
tornán vettünk részt és egy itthoni tornát rendeztünk. A tornáknak mind a legkisebb 
jégkorongos palánták, mind a Szüleik körében nagy sikerük volt.  

 

2. Mini Korosztály U10  

A lebonyolítás ugyan az, mint az U8-nál, és 5 tornára utaztunk el. Valamint egy tornát 
rendeztünk Szegeden. Sajnos a Szövetség által ígért rendezési szabályok a szezon végéig 
nem készültek el, ezért a tervezetnél, illetve az optimális mennyiségnél is kevesebb tornán 
tudtunk részt venni. 

 



3. Előkészítő Korosztály U12  

Ebben a korosztályban 24 csapat nevezett, akiket négy csoportba osztottak. A szezonban 24 
bajnoki mérkőzést játszottunk, melyek eredményét hivatalosan nem számolják. Ezen korosztály 
mérkőzéseinek száma elegendő volt és a szakmai színvonala is kifejezetten magas volt.  

 

4. Kölyök Korosztály U14 

Az U14-es korosztályba összesen 33 csapat nevezett! Ebben a korosztályban 28 mérkőzést 
játszottunk, és a 19. helyezést értük el. A szezon végén évadzáró nemzetközi tornát 
rendeztünk a Crvena Zvezda, Partizan Beograd és az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia 
volt a vendégünk. A torna díj átadóján Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség 
Főtitkára és Darryl Easson volt a dísz vendég. A korosztály helyezése a vártnál lényegesen 
gyengébbre sikerült, bár a mezőny annyira kiegyenlített volt, hogy akár az kis szerencsével 
jóval előrébb is végezhettünk volna.  

        5.    Serdülő korosztály U16 

Az U16 –os korosztályban 18 csapat nevezett. Közös csapatunk a B csoportba kapott 
besorolást, ahol 25 mérkőzést játszottunk.  A végelszámolásban a 14. helyezést értük el, 
ami a bajnokság összképét tekintve reálisnak mondható. Sajnos idén is ebben a 
korosztályban volt a legszűkebb keretünk, ezért a helyezés ellenére nagyon dicséretes volt a 
korosztály egész szezonhoz való hozzáállása, és a mérkőzéseken való helytállása! A szegedi 
játékosok közül a közös csapatból többen is pozitív irányba kiemelkedtek! Külön 
kiemelném, hogy a szegedi csapat saját nevelésű játékosa lett a B csoport kanadai 
táblázatának pont királya! 

6. Felnőtt korosztály 

Az előző két évhez hasonlóan 2015/2016- os szezonban is a Szerb I. osztályban indult a 
felnőtt csapatunk. A most befejezett bajnokság mind eddigi színvonalat felülmúlt. A 
mérkőzésekre most is óriási volt az érdeklődés, átlagban kb. 1 000 néző volt kíváncsi a 
csapat hazai mérkőzéseire. A szezont óriási lendületben kezdtük és az első 7 mérkőzést 100 
%-os eredménnyel, pontveszteség nélkül zártuk! Az alapszakasz hajrájában két legerősebb 
ellenfelünkkel játszottunk, ahol a tétnélküliség (a csapatunk nem játszhatott a kiírás 
értelmében az I. helyezésért) sajnos rányomta a bélyegét a találkozókra és bár nagyon 
magas színvonalú mérkőzéseken, de a Partizan Beogradtól kétszer, a Crvena Zvezdától pedig 
egyszer vereséget szenvedtünk! Ezekhez az eredményekhez szorosan hozzá tartozik az is, 
hogy az előbb említett két csapat villámrajtunkat látva óriási pénzeket megmozgatva, olyan 
igazolásokba kezdtek, ami döntően befolyásolta az eredmények további alakulását! Mind 
két egyesületben játszottak, Szlovák, Cseh, Szlovén és  KHL – Orosz szuper ligát megjárt 



játékosok is! Ugyancsak döntően befolyásolta az utolsó meccsink eredményeit, hogy tőlünk 
a leg-ponterősebb csatárunkat és az ugyancsak leg-ponterősebb és legmegbízhatóbb 
hátvédünket egy-egy MOL ligás csapat leigazolta tőlünk! Az alapszakasz és az egész 
bajnokság végén a bronzérmet szereztük meg, ami az erőviszonyokat tekintve teljesen 
elfogadható! 

 

A jeges szezon 2016. 04.-03.-án ért végett, melyet követően egy két hetes pihenő után ismét 
száraz edzésekkel kezdjük a nyári felkészülést. A helyszín a korábbiakhoz hasonlóan idén is a 
Városi Műjégpálya, illetve a Kenyérgyári úti Squash Club szabadtéri edzőparkja.  

 

2016. június 02.        

 

 

 

Beszámolót készítette: Kalocsa László 
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