MEGHÍVÓ

2008.06.15.
a 2007/2008 évi Magyar Nemzeti Bajnokság Döntőire, valamint a Magyar
Egyetemi – Főiskolai Bajnokság Országos Döntőjére
A mérkőzések
időpontja: 2008, június 21. Szombat
A mérkőzések helyszíne: ESZTERGOM, PRÍMÁS SZIGET VASAS
STADION

Időrend:
10.00 – 13.30
Egyetemi - Főiskolai Országos Döntő Résztvevők:
Dunaújvárosi Főiskola, Szent István Egyetem Gödöllő, Szegedi
Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Általános Vállalkozási Főiskola
13.30 – 14.00
DIJKIOSZTÓ Ünnepség az Egyetemi – Főiskolai
csapatok részére

SUZUKI RUGBY INVÁZIÓ
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NB I. DÖNTŐ EXILES Rögbi Egyesület – Fit World SE Szeged
DIJKIOSZTÓ Ünnepség az NB I. felnőtt és junior, az NB II. és a Női Bajnokság érmeinek
EXTRA LIGA III. helyért Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club – Elefántok Rögbi SE.
DIJKIOSZTÓ Ünnepség az Extraliga felnőtt, junior és kadett érmeinek átadása

EXTRALIGA DÖNTŐ Esztergomi Vitézek Suzuki Rugby
SZVSE Battai Bulldogok RK

19.30

DIJKIOSZTÓ Ünnepség, a vándorserleg és az I – II. helyezettek érmeinek, a magyar 7-es
válogatott és a korosztályos válogatottak (U 20, U 18, U 17) legjobb játékosai tiszteletdíjainak átadása.
Kísérő Programok:
Délelőtt 10.00 órától: Rögbis Mesepark, Vitézi Próbák Gyermekeknek, Óvodás váltófutás,
Gyermekjátékok, Ingyenes Ugrálóvárak
20.00 órától SOUNDTRACK koncert
22.30 órakor TÜZIJÁTÉK
23.00 órától SZALAI BAND tánczenekar
Belépő: 500,- Ft, ami tartalmaz egy italt és egyben TOMBOLAJEGY is
Fődíj: MTB kerékpár
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2008.06.13. Pénteken délelőtt a
cherneles alsósoknak utolsó tanítási
napjukon sportnapjuk volt, ahol az
egyik állomás a rögbi. 10 osztály és
150 fiú és lány ismerkedett a rögbi
alapjaival - néhányan
szerencsére már magát a
játékot mutathatta be, mint az
edzéseket régóta látogató.
Voltak, akik rögtön kedvet
kaptak és jelezték, ha a szülői
beleegyezés ennek nem állja
útját, szeretnének valamelyik
meglévő csapathoz csatlakozni.
2008.06.12. csütörtök Ma délután
14.00-kor az Önkormányzat
épületében két korosztályos
csapatunk képviselői okleveleket

vehettek át Tóth István polgármestertől országos diákolimpiai előkelő helyezésük okán.
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2008.06.09. Meccsdömping a TV-kben ezen a héten is:
Sport1 június 12. csütörtök 21.00-23.45
Churchill Cup Írország – USA (ism.) június
15. vasárnap 21.1523.15 Churchill Cup
Anglosaxon – Írország
(ism.)
Sport2 június 9. hétfő
19.45-22.15 Churchill
Cup Anglosaxon – USA
(ism.) 23.15-01.45
Curchill Cup Skócia –
Kanada (ism.) június
11. szerda Churchill Cup 22.15-0.45
Argentína – Skócia (élő) június 12.
csütörtök 0.45-3.15 Churchill Cup Írország
– USA (élő) 13.15-15.15 Európa-bajnoki
mérkőzés, Magyarország - Litvánia
(ism.) június 13. péntek 17.30-20.30
Churchill Cup Argentína – Skócia
(ism.) 20.30-22.30 Írország – USA június
14. szombat 1.30-3.30 Európa-bajnoki
mérkőzés, Magyarország-Litvánia
(ism.) 22.30-0.30 Churchill Cup Kanada – Argentína
(élő) június 15. vasárnap 15.00-17.00 Churchill Cup Anglosaxon – Írország
(ism.) 17.00-19.00 Churchill Cup Kanada – Argentína (ism.)
Eurosport2 június 9. hétfő 21.00-22.00 IRB Csendes-óceáni Nemzetek Kupája, Japán Ausztrália június 10. kedd Junior VK 20.00-21.45 Argentína – Tonga (élő) 22.00-23.45
Új-Zéland – Írország (élő) június 11. szerda 11.00-12.00 Junior VK Franciaország –
Olaszország (felv.) június 12. csütörtök 11.00-12.00 Junior VK Új-Zéland – Írország
(ism.) június 13. péntek 20.15-21.00 Új-Zéland – Írország (ism.) 21.00-22.00 Argentína
– Tonga 22.00-23.00 Franciaország – Olaszország június 14. szombat 9.00-10.00 IRB
Csendes-óceáni Nemzetek Kupája, Szamoa - Ausztrália, 2. nap (öf.) 11.00-12.00 IRB
Csendes-óceáni Nemzetek Kupája, Fiji - Új-Zéland (öf.) 18.15-20.00 Perpignan –
Clermont (francia bajnokság)
Sportklub június 9. hétfő 4.30-5.00 Total Rugby ism. június 12. csütörtök 17.15 Total
Rugby 148. epizód - heti világhíradó június 15. vasárnap 9.00-9.30 Total Rugby
(ism. 17.00)
ESPN Classic Sport június 14. szombat
Rögbi Világkupa győztesek: 1999. Ausztrália (ism. vasárnap 2.00, 16.00)
2008.06.09. Ma, hétfőn az U12-es és a leány/női edzés elmarad a kirándulások miatt.
Az ovis edzés megtartásra kerül!!!!
2008.06.02. Meccs dömping a TV-kben a héten:
SPORT1 Szerda 20.45 Magyarország - Litvánia
SPORT2 Csütörtök 0.00 Magyarország - Litvánia (ism)
Szombat 19.45 England Saxons - USA Churchill Cup 22.15 Kanada - Skócia A Churchill Cup
EUROSPORT2 Péntek 18.00 Franciaország - Japán U21 VK 20.30 Montpelliers - Montauban francia bajnoki
Szombat 06.45 NZ Maori - Tonga Pacific Nations Cup 11.00 Fiji - Szamoa Pacific Nations Cup 12.45 Wales Olaszország U21 VK
Vasárnap 10.30 Japán - Ausztrália Pacific Nations Cup 12.00 NZ Maori - Tonga Pacific Nations Cup (ism)

2008.06.04. 88 évvel ezelőtt ezen a napon írták a párizsi Trianonban alá azt a
diktátumot, mely révén az ezer éve fennálló magyar állam - mely kiemelkedően
harmonikus földrajzi adottságokkal rendelkezett, és a benne lakó népek számára a
különböző korokban világszinten kiemelkedő szabadságot és életlehetőséget
biztosított, mikor az a magyarságon múlott - területének és népességének
kétharmadát elcsatolták, annak ellenére, hogy az okként felhozott 1. Világháborúba
akaratunkon kívül kerültünk bele. A diktátumnak még az az Ausztria is
haszonélvezője volt, mely vezető elitjének a háborúba belépést köszönhetjük.
A diktátumnak köszönhetően és a kegyetlen beolvasztás ellenére még ma is több mint 3 millió, magát
magyarnak valló ember él másodrangú állampolgárként más államokban.
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2008.06.02. A szükséges feltételek teljesülése esetén augusztus
első vagy második hetében Rögbi Edzőtáborra kerülhet sor a
Parkerdőben.
A CSEKÉLY ÉRDEKLŐDÉS MIATT NEM KERÜL SOR
EDZŐTÁBORRA!!
Kérjük az igények mielőbbi jelzését!!! Természetesen az edzőtáborba (egész napos
elfoglaltság a focitáborokhoz hasonlóan) minden 6 és 12 év közötti fiút és 6 évesnél
idősebb lányt szívesen látunk - nemcsak a hivatalosan rögbizőket. A megrendezésről és az időpontról
pontos döntés június 15-ig a beérkező előzetes igények alapján.
A kivitele hasonló lehet, mint a foci edzőtáborok ugyanitt. Hétköznap 5 nap, napi két edzéssel
mindenkinek, az idő maradék részében foglalkozások, étkeztetés a közeli étteremben, reggel 9.00-kor
kezdés délután 5-kor zárás, 1 nap kirándulás. Zárónapon szülőkkel közös bográcsos főzés.
A részvételi díj 10.000 forint személyenként.
Bentlakási igényt is megszervezhetünk, ár a rendelkezésre álló szállástól függ.
A lehetséges időpontok: augusztus 4-8. vagy augusztus 11-15. valamelyike (csak az egyik hét a beérkező
igények mérlegelése alapján).

Kérjük az igények mielőbbi jelzését!!!
2008.06.01. június 8. vasárnap 14.00 Bécs Hohe Warte stadion (Bécs
észak-nyugati részén, közel a Duna csatornához).

Ausztria - Magyarország válogatott rögbi mérkőzés.
Remek kirándulási alkalom, habár kivételesen útlevél ismét kell az
osztrák oldalon belépéshez, a foci EB miatt.

A végeredmény 6-6-os félidő utána a papírformának teljesen ellentmondó 9-6-os hazai győzelem lett.
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2008.05.29. Kis karavánunk megérkezett a meleg délelőttön Pusztaszabolcsra a Manóvári Óvoda
udvarára, ahol két helyi csapat ellen rögtön sorjátékokat kezdtünk el játszani. A csaptok felváltva
nyertek, végül igazságos rangsor alakult ki, mindhárom csapat első lett holtversenyben és megkapta a
kupát. A sorversenyek után a remekül szervezett Egészségnap lehetőségeit próbáltuk ki a gyerekkel, a
hasnak és a játékszenvedély kiélésének is eleget téve.
A szövetségi honlapon Horváth Józsi
bácsi cikke sok fényképpel:
http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&i
d=715
Előzetes:
Május 29-én csütörtökön délelőtt az ovis
csapatot várják Pusztaszabolcson az

ottani ovirögbisek egy kis versenyre (főként sorjátékok)! Részleteket ld. alant!
Csütörtökön a pusztaszabolcsi kirándulásra 9.00-kor indulunk. Péter bácsi (7 személyes kocsi) az Agárdi
Óvodában veszi fel: Nochta Kristóf, Ormay Krisztiánt + Gabi (esetleg Zsolt), Baracsi Ádám és Emőke
babával (Dóri?).
Emilio és Kinga külön kocsival jönnek az Agárdi Ovitól.
A Gárdonyi Oviban Lajos bácsi (7 személyes kocsi): Lala és Bea, Oláh Csabi és Melinda, Horváth Barni
és Ildi) (Ők végül nem jöttek).
A Gárdonyi Oviban 8-tól orvosi felülvizsgálat van, ahol a rögbiseket előreveszik.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080529PszabOvi2Csapat.jpg
Visszaindulás 11.00-kor - ebédet elérik azok a gyerekek, akik esetleg maradnak az oviban.
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2008.05.27. A Péter bácsi által hosszú munkával összeállított profi kivitelű pályázatunkra, első
történelmünkben, melyben 100 ezer forintot kértünk az Önkormányzattól a következő levél
szerinti elbírálásban részesült: ld. csatolt kép -->>>>
2008.05.23. Több megjelenésre is felkértek bennünket. Május 23-án, pénteken a pákozdi
Arborétumba kirándul a gárdonyi Posta Utcai Ovi. Itt teljes edzésfelszereléssel állunk ki, az ovisok igény
szerint vehetnek részt az edzésen.
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A rendezvényen több mint száz gárdonyi ovis vett részt.
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Az Agárdi Ovi a Parkerdőbe kirándult, kb. száznegyven gyerek 6 csoportban. Mindegyik csoport
maximálisan kihasználta a rögbis állomást és remekül teljesített.
Előzetes: Május 26-án az agárdi Óvoda Utcai
Óvoda kirándul teljes létszámban a
Parkerdőbe, Mozdulj Nap keretében. Itt a
szokásos "menetfelszerelésünk" az egyik
versenyállomás lesz az 5 Zita néni által
szervezett közül.
Péter bácsi és csapata a hétvégén Budapesten a
Sportágválasztó Napon működik közre a
Szövetség Fejlesztési Vezetőjének (DO),
Harmath Ákosnak segítségeként, hogy a rögbit
méltón mutathassuk be a megjelenők számára.
Szövetség honlapján a cikk:
http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=70
9
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II. Nagy Sportágválasztó Nap
Harmat Ákos, a Magyar Rögbi Szövetség fejlesztési
tisztje (DO), sokszoros magyar rögbi válogatott felkérésére
vettünk részt az interneten is meghirdetett rendezvényen.
A kőbányai ipartelep közepén, fákkal, bokrokkal körülvett
„oázis”, a Merkapt Maraton Sportközpont adott otthont a két
napos rendezvénynek.
46 sportág jeles és lelkes képviselői, Európa-, világ- és
olimpiai bajnokok mutatták be saját sportágukat és instruálták
az érdeklődő gyerekeket. Csak ízelítő a felsorakozó
sportágakból: vízi sportok (kajak-kenu, evezés, rafting, vadvízi
evezés), csapatjátékok, labdasportok (jéghoki, röplabda, rögbi), küzdősportok (judo, karate,
boksz, birkózás), különlegességek, mint a kraft-maga és a kettlebell. De volt még teke, darts,
íjászat, lovaglás, síelés és számos felsorolhatatlan, érdekes sportág
A pénteki –kissé szakmaibb- napon, testnevelő
pedagógusok hozták osztályaikat, hogy a gyerekek minél több
sportágat megismerhessenek és kipróbálhassanak. A rögbit ezen
a napon Harmat Ákos és Váczi Péter képviselte, valamint két
agárdi gyermek Ormay Richárd és Ormay Gergely, akik nagy
lelkesedéssel magyarázták a játék szabályait, és szépségét. Az
érdeklődés óriási volt. Sokkal nagyobb, mint amire számítottunk.
A pedagógusok nagy kíváncsisággal nézték, amint
tanítványaik, fiúk lányok vegyesen, hosszú időn keresztül, jó

kedvvel, egy hangos szó nélkül élvezték a nagy tér, és a labda nyújtotta szabadságot.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080525Sportagval2.jpg
Miután a testnevelők újabb és újabb, csapatban játszható játékok után kutatnak, lassan
felismerik a szalagos rögbiben rejlő hatalmas lehetőségeket. Ebben a sportban fiúk-lányok,
alacsonyak-magasak, soványak és testesebbek is örömüket lelik, vannak sikerélményeik.
Testnevelés órán, osztálykiránduláson remek játéklehetőség, és az életben oly fontos
csapatszellemet is erősíti. http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080525Sportagval1.jpg
Kisiskolás korban elsősorban a sport megszerettetése a
fontos, hogy felnőttként is magukénak vallják a rendszeres
testmozgást.
A fiaim nagyon jól érezték magukat és a napi
kötelességükön (a rögbi bemutatásán) túl, maguk is számtalan
sportot kipróbáltak. Íjászkodtak, softball-oztak, duatlon
versenyen vettek részt. Megjegyzem igen jó eredménnyel, az
összesítettben a III. illetve a VI. helyet szerezték meg. Gergő
kipróbálta a kajakot, és született teketehetségnek bizonyult,
Ricsi go-cartba ült, és jól forgatta a baseballütőt. Szinte felsorolni sem lehet mi mindent
kipróbáltak, még engem is kihívtak az evezőspadon egy versenyre. Erre a többi velünk lévő gyerek
is vérszemet kapott, és mindegyik le akart győzni evezésben. „Férfiasan” bevallom este nem
kellett altatni. Sem őket, sem engem.
Szombaton sok család érkezett, és módom nyílt beszélgetni szülőkkel, míg csemetéik
mazsolázgattak a sportágak között. Egyre több szülő látja be, hogy a rendszeres testmozgásnak
milyen pozitív hatásai vannak a gyerekekre. A mozgás által nő a szív teljesítő képessége, több
oxigéndús vért pumpál a szervezetbe és ezáltal az agyba is. Nő a gyerekek szellemi képessége, az
iskolában jobban teljesítenek. Kialakítja bennük a csapatban való együttműködést képességét és
nem utolsó sorban az emberben genetikailag kódolt agressziót és
felgyülemlett energiát hasznosan vezeti le.
A parasportok támogatói is képviseltették magukat,
esélyegyenlőséget teremtve az egészségesek és a fogyatékkal
élők között. Pénteken több fogyatékosokból álló csoportot is
láttam, a Down-kóros gyerekek például, földöntúli boldogsággal
dobálták a labdát.
Több olyan ifjú a szombati napon is visszajött
családjával, barátaival, aki előző nap osztályával, tanárával volt
kint a rendezvényen.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080525Sportagval3.jpg
Többen érkeztek ezért, hogy híres sportolókkal találkozzanak. A fiaimnak is életre szóló élményt
jelentett, hogy együtt fényképezkedhettek Erdei Zsolttal, aki nagy szeretettel és kedvességgel
fordult a gyerekek, a jövő sportolói felé.
Mindent egybevetve ez a rendezvény nagyon jó hangulatú és nem utolsó sorban hasznos
volt. A két napon közel 2000 látogatója volt, ami azt mutatja, hogy a gyerekeknek nagy igényük
van a sportra, a testmozgásra a mindennapokban.
Szeptember 19-20.-án ismét találkozhatunk velük. Gyertek el Ti is.
Ormayné Kovács Gabriella Agárd 2008-05-25

2008.05.18. Kedves Rögbis Szülők! Ahogy azt már a
honlapon jeleztük előre, a Pusztaszabolcsi ovis
rögbisek szeretnék a mienket vendégül látni némi
uzsonnával és egy kis versennyel, rögbis alapokon.
A meghívás 29-én, csütörtökön délelőtt a 10 órától

kezdődő időszakra szól.
Ez ovinap, természetesen a szülők jövetelét szívesen látjuk, de a gárdonyi és az agárdi oviból
előzetes egyeztetés után mi is felvehetjük autóval azon gyermekeket, kik szülei nem érnek rá.
Indulás 9.00-kor. Visszaérkezés 11.30-ig várhatóan.
Kérem visszajelzésetek, és bármilyen vonatkozó javaslatot.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080517U10okl.jpg
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2008.05.17. Diákolimpia Esztergomban. Egy dobogós és egy 8. hely!

Tömeg és minőség: az előrelépés záloga!
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080517zEsztDiak11.jpg
avagy:
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Újra rengeteg gyerek részvételével zajlott le a Diákolimpia döntője Esztergomban. Hat korosztályban, két
kategóriában versengett hatszáz fiatal, akik nagy része a torna után lelkesen biztatta a magyar válogatottat a
Litvánia elleni Eb-selejtező alatt. Ilyen nagy seregszemle nincs is a környező, világranglista-helyek tucatjaival
előttünk álló országokban sem. Részletes tudósítást ld. a szövetségi honlapon:
http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=701
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A „Nagyok” árnyékában

Rögbi Diákolimpiai Döntő – Esztergom 2008.05.17.
Kecskemét után a fiúk nagyon várták, hogy újabb megmérettetésen vegyenek részt.
Egy ilyen egész napos program sok mindenre ad lehetőséget. A sportolás örömén, és a verseny izgalmán túl,
programokon való részvételre, új emberek megismerésére, barátok szerzésére is remek alkalom. Miután Esztergomban
legalább 600 ifjú úr és hölgy vett részt a versenyen, mindenki talált magának megfelelő társat, akivel tartalmasan
tölthette el a napot.

Fiaink két korcsoportban indultak a versenyen. U10-seink Tag rögbiben, U12 csapatunk szereléses rögbiben.
Kisebb szervezési gondok miatt Tag rögbi csapatunk kevesebb mérkőzést játszott, de így is feltornázták magukat a
dobogó alsó fokára.
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Szerelős rögbiben a fiúk tisztességgel helyt álltak a magasabb és erősebb ellenfeleikkel szemben. Sikerült kivívniuk a
megtisztelő VIII. helyet.
A fiúk játékát nézve, néha megcsillantották a játék lényegét, egy-két szép támadás és védekezés képében, de a
többi csapathoz képest még rengeteget kell fejlődniük. Sok edzésre és meccsrutinra van szükségük, hogy még jobban
ráérezzenek a játékra.
Az eredményhirdetés után megnézhettük a Magyarország – Litvánia EB selejtező mérkőzést, ami nagy élményt
jelentett. Nem sokszor látunk nemzetközi meccset élőben (én legalább is nem). A küzdelemben sajnos a magyar
válogatott vereséget szenvedett, habár a meccs élvezeti értékéből ez semmit nem vont le. Mindnyájan úgy gondoltuk,
hogy megérte maradni, és végignézni a játékot.
Este 10 órakor, mikor fáradtan az ágyba estünk, még mindig a hatása alatt álltunk.
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Mindent egybevetve, jó kis nap volt. Tele izgalommal, feszültséggel, jókedvvel és isteni finom kürtöskaláccsal. És bár a
tombolán nem nyerünk semmit (pedig nagyon hajtottunk a fődíjra, ami egy bicikli volt), csalódottságunkat elnyomta a
mérkőzések izgalma, és a csodás tavaszi napsütés, amiben részünk volt. Rengeteg fényképpel és élménnyel gazdagodtunk.
Köszönjük Esztergom városának a lehetőséget! Ormayné Kovács Gabriella

2008.05.17. Magyarország – Litvánia: 12-13
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Balszerencsés vereség az utolsó percben!
Részletes tudósítást ld. a szövetségi honlapon: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=699

2008.05.10. INDULÁS 8.00-KOR A PARKERDŐBŐL!!
Hétvégén szombaton május 17-én tornamegmérettetésünk lesz Esztergomban az Országos Diákolimpián
U12 és U10 kategóriákban. Egész napos rendezvény. Diákigazolványt is hozzatok!
A torna alatt meg tudjuk nézni a Magyarország - Litvánia EB selejtező mérkőzést is, mely 17.00-kor

kezdődik, tehát későn érkezünk!
Indulás tehát 8.00-ig: Parkerdő parkoló, érkezés este, azaz 9-ig. Szendvicsek, ital bőségesen. Cherneles
szerelés alul, fekete tornanadrág és melegítő, utazás sportcipőben, játék: akinek van - stoplisban.
Diákigazolvány legyen mindenkinél!! Esőkabát a várható változatos időjárás miatt!!
Az utazó keretek:
U12: Ormay Geri, Ormay Ricsi, Huszár Bálint, Szabó Márk, Imre Bálint, Prauda Benji
U10: Oláh Dandó, Tóth Beni, Kovács Dávid, Fierpasz Erik, Császár Roli, Molnár Bendi
Kocsik: Ormayék 2 gyerek - Budapestről
Péter bácsi: 4 gyerek
Lajos bácsi: 3 gyerek+család
Tóth Ignácz: 3 gyerek
2008.05.12.
Ha még nem döntötted el, hogy kinek adod az 1%-odat, válaszd a Magyar Rögbi
Szövetséget!
Adószámunk: 18160178-2-42
Nyilatkozat: http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/65015
További infók: www.nonprofit.hu
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080512FamilyGame.jpg

2008.05.02. Végül is az oviedzésre sokan nem jöttek
olyanok, akik nem jelezték ezt, így 3-an jelentek meg.
Egy sikeres támadás stációi, vagy Ormay Krisztián
futása:
A nagyoknál középház volt, edzés előtt egyik apákfiúk-ovisok meccs. Ld. a fényképeket fent és lent.
2008.05.10. Edzés lesz Pünkösd hétfőn is (kivéve a
lányokét)!
Szokásos módon feltétlenül számítunk azok
visszajelzésére, akik nem érnek rá esetleg!!!!
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080512FamilyTeam.jpg
2008.05.07. A május 17-i esztergomi diákolimpiára a mi csapatainkkal nevezett csoportok:
U 10 Törp:
1. Agárd - Gém
2. Mindszenthy József Általános Iskola, Esztergom
3. Kőrösi Általános Iskola, Érd
4. Gyakorló Általános Iskola, Esztergom
5. Babits Mihály Általános Iskola, Esztergom
6. Budapest French School
U12 Mini:
1. Bolyai János Általános Iskola I. Érd
2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Kápolnásnyék
3. Zentai úti Általános Iskola, Székesfehérvár
4. Agárd - Nagykócsag Rögbi
5. Gyakorló általános Iskola, Esztergom
6. József Attila Általános Iskola, Pusztaszabolcs
7. Kálváriaparti Általános Iskola és Sport Iskola, Gyöngyös

8. Bolyai János Általános Iskola II. Érd
9. Budapest French School

MEGHÍVÓ a felnőtt magyar válogatott Európa bajnoki
selejtező mérkőzésére, valamint a 2007/2008 évi Diákolimpia
Országos Döntőjére
A mérkőzések időpontja: 2008, május 17. Szombat
A mérkőzések helyszíne: ESZTERGOM, PRÍMÁS SZIGET
VASAS STADION
(Diáktorna: Ferences Gimnázium
sportpályája is)
Időrend:
10.00 – 16.00
Diákolimpia Országos Döntő
U 10, Mini, Kölyök, Kadett, Junior II., Junior I.
korosztályokban, http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080509Rugbyinvazio.jpg
60 csapat, külön időrend szerint
16.00
Óvodás váltófutás
16.30
DÍJKIOSZTÓ Ünnepség, a „2007 év férfi és női rögbi játékosa”cím
átadása
16.50 A válogatottak bemutatása és a nemzeti Himnuszok meghallgatása

17.00

MAGYARORSZÁG – LITVÁNIA

Európa bajnoki selejtező
FELNŐTT VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS
Játékvezető: Mr.Stiglic (Szerbia)
Partjelzők: Törőcsik és Baranyi urak (Magyarország)
Negyedik játékvezető: Priskin Csaba (Magyarország)
FIRA-AER ellenőr: Mr Eduard Krutzner (Csehország)
15.00 – 20.00
„Rögbis Mesepark”, vitézi próbák gyerekeknek
Bízunk abban, hogy személyes megjelenésével megtiszteli rendezvényünket, és velünk
együtt szurkol a Magyar válogatott győzelméért!
A mérkőzés után tombola, értékes nyeremények, fődij: mountain bike!
Belépőjegy: 500 Ft a felnőtteknek, 100 Ft a diákoknak, akik nem résztvevői a
Diákolimpiának, mely egyben tombola jegy is!
A majális sztárzenekara: ACOUSTIC MELONES
2008.05.05. kedd A ma, hétfő délutáni leány és ovis edzést a bizonytalan időjárás illetve több ovis
elfoglaltsága miatt töröljük.
A fél hatos U12 edzés is elmarad!!!
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080502csapatVelencenTamadasban.jpg
2008.05.02. Velencei kirándulásunk kellemesen telt, két mérkőzést játszottunk. Igaz mindkettőn
kikaptunk, de alkalom nyílt a szinte teljes létszámban megjelent U12 csapatnak, kiegészítve 3 U10-essel,
hogy gyakoroljon és játsszon a velencei minikarneválon egy kiváló pályán.

Május 1. Kupa Velence végeredmény:
Mini:
I.Székesfehérvári Vadkanok
II.Velencei Kék Cápák
III.Pusztaszabolcsi Golden Lions
IV.Agárd
Kölyök:
I.BARC
II.Érd
III.Székesfehérvári Vadkanok
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080502csapatVelencen.jpg
Kadet:
I.Velencei Kék Cápák
II.Székesfehérvári Vadkanok
III.Pusztaszabolcsi Golden Lion
A csapatvezető, Péter bácsi véleménye alapján a két legjobb játékosunk a tornán:
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2008.05.01. Egy magát megnevezni nem akaró kedves gyermek- és sport rajongó támogatónk, seb
ellátáshoz szükséges kötszereket és fáslikat ajánlott föl csapatunk részére. Egyre gyarapodó egészségügyi
felszerelésünk még hagy maga után kivetni valót, de ezzel a felajánlással gyermekeink esetleges sérüléseit
szakszerűbben tudjuk ellátni. A csapat nevében köszönöm önzetlenségét. Ormay Gabi
2008.04.30. Május második hétvégéjén, 10-kén nagyszabású emléktornára kerül
sor a térség egyik meghatározó szerepet játszó rögbicsapata a Bécsi Kelták
megalakulásának 30. évfordulóján. A Bécsben dolgozó külföldiek sokat tettek a
sport terjesztéséért a térségben különösen a 80-as években. A Kecskemét évente
játszott 1980-tól kezdődően oda-visszavágos mérkőzéseket velük.
www.viennacelticrugby.at
2008.04.26. Csütörtöki edzések a szabadságolások és parkerdei kitelepülések
miatt elmarad. http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080430VC30eves.jpg
DE: csütörtök délután 15.00-tól Velencén egy kis tornán vesz részt az U12-es

csapat.
A ráérő és ambiciózus U10-ek is szívesen látottak.
Indulás 14.15-kor a Chernel elől. Péter bácsi és Zsolt viszi a gyerekeket. A részletekről
Péter bácsi mindenkinek küldött e-mailt és nála lehet érdeklődni!
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080419KMDiakOl1oklevel.jpg
2008.04.19. szombat Diákolimpia Területi Kecskeméten,
Az egésznapos rendezvény baljóslatú árnyakkal terhelten indult, alig kezdődtek meg a
csoportmérkőzések a hozzávetőlegesen 600 diákot felsorakoztató rögbis rendezvényen,
a szemerkélésbe kezdő eső átváltott felhőszakadássá. A kilátások a gyerekek bőrig
ázáson felül a kiadós megfázást is sejdítették. A helyi rendezők azonban biztosra
mentek - időjárási előrejelzést a repülőtértől nyerték - s egy órás szünetet rendeltek el,
mialatt mindenki fedél alá, vagy fűtött járműbe húzódott. S a nap hamarosan
menetrendszerűen kisütött, a kedélyek kivirágosodtak, a pályák felszáradtak.
Az első mérkőzésünkön a korábban megvert Székesfehérvár ellen
szenvedtünk el egy "éppencsak"
vereséget. A sorban következő érdi,
később a döntőben drámai mérkőzésen a
korosztálygyőzelmet megszerzett,
bolyaisoktól tetemes zakót kaptunk.
Tetemes szünetet követően a kettes
bolyais csapatot enyhe győzelemmel
fogadtuk, sajnos azonban
pontkülönbséggel a csoport utolsó helyén
végeztünk velük szemben, nekik is volt egy győzelmük.
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A helyosztón a pusztaszabolcsi csonka csapattal állt fel ellenünk, az 5-5-ös formáció nyújtotta némileg
megnövekedett tér nagyon feküdt nekünk, s így nagyarányú győzelemmel állítottuk helyre
önbecsülésünket.
A torna során a csapatból kiemelkedően jól játszók: Ormay Gergely, Huszár Bálint, Móricz Gergő.
A diáktorna végeztével a magyar Kupa döntőjét tekinthettük meg a központi stadionban, ahol az
Esztergom diadalmaskodott a papírformának megfelelően a hazai Kecskemét extraligás felnőttcsapata
ellen.
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Végeredmény a csoportunkban, Mini korosztály:
1.
Bolyai János Általános Iskola I. Érd
2.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium,
Kápolnásnyék
3.
Petőfi Sándor Általános Iskola, Esztergom
4.
Zentai úti Általános Iskola, Székesfehérvár
5.
Kálváriaparti Általános Iskola és Sport Iskola, Gyöngyös
6.
Bolyai János Általános Iskola II. Érd
7.
Agárd - Nagykócsag Rögbi
8.
József Attila Általános Iskola, Pusztaszabolcs

Annak ellenére, hogy az első két vereség után a következő két mérkőzést megnyertük, a helyezés nem túl
fényes. Mivel a most tanulás alatt lévő néhány játékelem igazából az edzésen sem megy, ez borítékolható
volt. Ezek elsajátítása jelentős helyezésbeli javulást eredményezhet a következő tornákon! Május 17-én
Esztergomba utazik a csapat Országos Diákolimpiára, lesz alkalom revansot venni.
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Egy laikus szülő szemével:

Fergeteges hangulatban indultunk útnak szombat reggel, hogy a 10 órai kezdés előtt
odaérjünk a Széktói stadionba.
Kecskemét városa rendezte ugyanis a tavaszi Diákolimpia Területi Döntőt és a Rögbi Magyar
Köztársaság Kupa Döntőjét is, a Kecskeméti ARC és az Esztergomi Vitézek csapata között.
Minket természetesen első sorban a diákok részére megrendezett verseny érdekelt, hiszen
gyermekeink bizonyítani szerettek volna, hogy erőnlétben, technikában sokat fejlődve, a tavalyinál
jobb eredményre képesek.
Reménykedtünk, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, de fél 11-kor minden reményünk
elszállt, mikor olyan zivatar szakadt a nyakunkba, hogy a kocsikig kergetett bennünket.
Az egy órás kényszerpihenő után a gyerekek újult erővel vetették magukat a versenyzésbe.
Nagy lendülettel kergették a tojáslabdát –és egymást- a füvön. Korosztályukban 8 csapat versengett,
legtöbbjük patinás csapatok utánpótlás játékosai.
Tavaly sereghajtóként végeztünk, idén az volt a cél, hogy jobb helyezést érjünk el. Ez végül
is sikerült, bár a rosszabb pontarány miatt a VII. helyre csúsztak a fiúk.
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Jó hangulatú verseny volt, több mint 50 csapat, vagyis közel 600 gyerek –ifjú- részvételével. A 10-21
éves fiúk, lányok 7 pályán mérték össze tudásukat.
A hangulatot a felhőszakadás sem tudta elrontani. A szegedi srácok kifejezetten örültek a sárnak, még
birkózóversenyt is rendeztek a dagonyában.Az eredményhirdetés a Magyar Köztársaság Kupa félidejében volt,
vagyis a fiúkkal megnéztük a nagy meccset is.A díjakat a Sportbizottság elnöke dr. Márton Zoltán adta át, aki az
esemény fővédnökségét is elvállalta.Úgy gondolom, jó kis csapat fog kovácsolódni a fiúkból, bár még hiányzik
belőlük a győzni akarás és az elszántság.Szülőként viszont úgy érzem, hogy nem feltétlenül az eredmény számít,
hanem, hogy megszerettessük velük a sportot, a mindennapi mozgás örömét, a csapatjáték és a labda szeretetét.
Bár az eső a nap folyamán többször is eleredt, az előbukkanó nap simogatása, és a meccsek izgalma
feledtette velünk, hogy ruháinkból csöpög a víz, és még messze van az otthon melege.
Köszönjük Kecskemét városának a lehetőséget, és a pörgős, jó hangulatú megrendezést.
Ormayné Kovács Gabriella - Agárd

Díjkiosztó http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080419KMDiakOm2dijkioszto.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080419KMDiakOm3Kupad.jpg

Kupadöntő
2008.04.17. szombat Diákolimpia Területi Kecskeméten egész napos - az U12-es csapatnak.
Az utazók: Móricz Gergő, Ormay Gergely és Ricsi, Imre Bálint, Huszár Bálint, Kiss Marci, Prauda
Benjámin, Oláh Dániel és Tóth Benedek --- Mózs Barni kéztörött, Szabó Márk betegségből lábadozik.
Indulás 8.00-ig: Parkerdő parkoló, érkezés késő délután. Szendvicsek, ital bőségesen. Cherneles szerelés
alul és melegítő, utazás sportcipőben, játék: akinek van - stoplisban.
Diákigazolvány legyen mindenkinél!! Esőkabát a várható változatos időjárás
miatt!! http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080415plakatdiakol.jpg
Péter és Lajos bácsik elvisznek minden gyereket, és néhány szülőt is.
2008.04.14. A szombati kecskeméti diáktornára a mi csoportunkban a következő
csapatok neveztek eddig:
1. Bolyai János Általános Iskola I. Érd
2. Bolyai János Általános Iskola II. Érd
3. Zentai úti Általános Iskola, I. Székesfehérvár
4. Zentai úti Általános Iskola, II. Székesfehérvár
5. Agárd - Nagykócsag Rögbi
6. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Kápolnásnyék
7. József Attila Általános Iskola, Pusztaszabolcs
8. Kálváriaparti Általános Iskola és Sport Iskola, Gyöngyös
9. Petőfi Sándor Általános Iskola, Esztergom
10. Kosdi Általános Iskola, Kosd
2008.04.17. Péter bácsi meghozta a másik mezgarnitúrát is, némileg kisebbek
méretben. Wales-i program keretében kaptuk négy Sárkány labdával együtt,
mely a welszi gyerekprogram neve a 90-wes évek kezdete óta.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080417UjMez.jpg
2008.04.14. A mai edzésen (esővel tarkított!) 7 mezes
garnitúra lett átadva a csapatnak. Ez az első
mezgarnitúránk, Péter bácsi személyes beruházása,
Gabi néni számfelvasalásával. Ld. a fényképet a
mezekkel! http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080414UjMez.jpg
Közben hír érkezett, hogy Szövetség számára Angliából az SOS kit akció keretében
érkezett gyermekmez kontingensből is kapunk egy sárga-kék garnitúrát, melyet
Péter bácsi hoz el szerdán.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080414GHaprRbi.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080320edzU12.jpg
2007.04.10. A tornarésztvevőknek legalább a sportorvosit meg kell csinálni. Gabi néninek a nagy
zsufi ellenére sikerült 17-én csütörtök 11.00-ra időpontot kérni a
fehérvári megyei sportorvoshoz - a Kőfém rendelőben. Kell: igazolási
adatlap (ezt mi adjuk, ki kell tölteni, 1 igazolványfénykép csatolandó,
1000 ft, TAJ kártya, lakcím kártya). Iskolából kell sajnos eljönni mindenki írjon kikérőt az ellenőrzőkbe!!!, a sportorvosinál az
ellenőrzőkbe igazolást írnak, azt is hozni kell.
A szövetségi igazolást majd ezek alapján adják ki (az sajnos további 1500
ft-ba kerül egy naptári évre!) de ez most nem feltétel a tornára - májusig
szeretnénk valamennyi rögbisnek megcsináltatni.

Közben kiderült, a rögbihez csak akkor adnak sportorvosit, ha ortopédiai vizsgálat is volt. Az idő
rövidsége miatt itt is kényszerhelyzetben vagyunk az utazó keretnél. Kedden 17.30-kor fogadott
bennünket itt Agárdon magán ortopéd szakorvos. 2000 forint a vizsgálat ára, ez egyébként sem
haszontalan egy ilyen fejlődési szakaszban.
Mindkét ügyletet a sportorvosit illetően Gabi néni kereshető: 20-437 7938
A tornára nem utazók igazolásaihoz szükséges papírokat is elkezdjük kiosztani (összesen közel 25 fő), ők a
következő 1 hónap során saját szervezésben kellene végigjárni a szükséges lépéseket - ortopédia az SZTKban, sportorvosi majd a kitöltött lap visszaadása - részleteket ld. baloldalt.
A szombati utazók sportorvosijának elintézésében oroszlánrészt vállalt Ormay Gabi néni, köszöntet neki!
2008.04.10. Köszönet Ocsenyás Kati néninek két
toborzóplakát megtervezéséért. Reméljük a város egyre
több pontján láthatjuk ezeket, és a további variációkat!
2008.04.07. hétfő - Rossz hír: a ma délutáni ovis és női
edzés elmarad az időjárás miatt! A 17.30-as U12-is!!
Mint általában a kizáró tényező az eső vagy a túl vizes
pálya.
Jó hír: szép zöld füvünk és puha pályánk lesz.
2008.04.02.: Hétvégi mérkőzések ráérőknek a
környéken:
vasárnap 14.00 Velence, a Kastélykönyvtár mögötti
pályán: Velencei Kék Cápák - Dunaújvárosi Szomjas Tevék - NBII-es bajnoki 12-34 (12-14) képek
vasárnap 12.00 Százhalombattai Bátor Bulldogok - Kecskemét extraliga bajnoki, előtte kadet és junior
meccsek, Százhalombatta Városi pálya, a strand mellett - Bulldogok 52 - 12 KARC tudósítás
A Fehérvár ezen a hétvégén szabadnapos az extraligában!
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080417Plakat1.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080417Plakat2.jpg
2008.04.09.: Hétvégi rögbimérkőzések ráérőknek a Tó környékén:
04.12. szombat Székesfehérvár - Köfém pálya:
Fehérvár - Bp. Maggpies női bajnoki 11.00
Fehérvár- Battai Bátor Bulldogok extraliga bajnoki - 13.00 Kadet, 14.00 Felnőtt, 15.30 junior.
04.12. szombat 14.00 Százhalombatta Városi pálya:
Bulldogok II. - Pécsi Indiánok NBI-es bajnoki
04.13. vasárnap 14.00 Velence kastélykert:
Velencei Kék Cápák - Mókusok, NBII-es bajnoki
2008.03.31. Ezzel a virággal szeretnénk kedveskedni minden kisebb- és nagyobb
hölgynek az igazi anyák és nők napján, mely március 25-én van évente (2008-ban
kivételesen március 31-én) már ezer év óta Magyarországon - és Gyümölcsoltó
Boldogasszony névre hallgat!
2008.03.21. Ezen a héten már nem lesz ovis edzés sokak elfoglaltsága miatt.
Csütörtökön a Parkerdőben az U12 és az U10 is még a régi időpontban 14.30-tól
lenne, minden eddigi értesítéssel szemben!!!Húsvét hétfői edzések elmaradnak!! Ovisok elmaradt hétfői
edzését 28-án pénteken 16.00-kor pótoljuk a VVSI-ben.
2008.03.21. A magyar U18-as válogatott az Olaszországban rendezett Európa bajnokságon a C csoport 2.
helyén végzett. A döntőbe jutásért 29-8 arányban Bulgáriát győztük le, de a döntőben a Svájciak 20-0-ra
diadalmaskodtak felettünk. A várakozásokhoz képest is szép az elért helyezés.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315M15KupaMiniokl.jpg
2008.03.17. Ma hétfő délután a várható esős idő miatt U12, U10 és leány edzés a VVSI
tornatermében 16.00-tól!
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315SzfvrTrn1.jpg
2008.03.15. Ma a fehérvári tornán 4 csapatból a harmadik helyet
szereztük meg.

A vegyes korosztályú fehérváriak ellen 55-0 arányú győzelmet szereztünk. A Pusztaszabolcsiak ellen 30-20
arányú vereséget szenvedtünk, kis odafigyeléssel pariban lehettünk volna. A velencei csapattól erős
vereséget mért ránk, láthatóan testméretben és fizikailag is jelentősen a mi hasonló korosztályunk előtt
járnak és játékban is ügyesek.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315SzfvrTrn2.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315SzfvrTrn3.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315SzfvrTrn4.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315SzfvrTrn5.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315SzfvrTrn6.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315SzfvrTrn7.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080315SzfvrTrn8.jpg
2008.03.15. A magyar U18-as válogatott észak olaszországi EB C csoportjában ma Dániával játszott és 175 arányban győzött. Ezzel megnyílt az út a nyolc csapatos csoport első négy helyének megszerzésére.
Részletes tudósítás: http://www.mrgsz.hu/index.php?cmd=readNews&id=642 és
http://www.mrgsz.hu/index.php?cmd=readNews&id=641
Következő mérkőzés a döntőbe jutásért Bulgáriával, 18-án kedden.
2008.03.12. Következő torna: március 15-én - most szombaton Székesfehérvárott Sportnadrág, cherneles
trikó és melegítő, sportcipő és csere stoplis, akinek van. Szendvicsek és innivaló. DIÁKIGAZOLVÁNY
KELL!
KÖFÉM pálya az U12-nek - mini, szereléses, szabadtéri!
indulás kb. 9.00 Parkerdőből
________________
Ha megfelelő érdeklődés mutatkozik, vasárnap kora délután a belioanniszi pályán a jótékonysági bajnoki
előtt szalagos rögbit játszhatunk a pusztaszabolcsi U12-vel. - nem volt érdeklődés!
2008.03.11. Rögbisek Beloianniszért! Tudósítás az eseményről:
http://www.mrgsz.hu/index.php?cmd=readNews&id=643
A Beloianniszt ért viharkárok enyhítésére a Golden Lions Rögbi Sport Egyesület jótékonysági rögbi
meccset játszik 2008. március 16-án Beloiannisz futball pályáján.
A rendezvény programja:
13:30-tól gyermekmeccsek
14:30-tól Golden Lions Pusztaszabolcs - Békéscsabai Bikák NBII-es rögbi mérkőzés Belépőjegy: 500 ft A
belépőjegyekből befolyó teljes bevételt átadjuk Beloiannisz polgármesterének a viharkárok enyhítésére.
2008.03.11. Ma, kedden az U12, U10 és lány edzés lehet (2 óra környékén úgy látszik, nem fog esni az eső,
tehát nem lesz akadálya a kinti edzésnek), hogy összevonva délután 16.00-tól a VVSI-ben lesz. De csak
akkor, ha erről küldök értesítést e-mailben, sms-ben, egyébként a szokásos parkerdei kezdés!!!
Megtartottuk mindegyik edzést, kis szitálás volt időnként.
http://www.agard.rugby.hu/FILM/080305OvirogbiToTV.wmv
2008.03.06. SZOMBATON 18.00-TÓL A TÓ TV HÍRADÓ
ISMÉTLÉSÉBEN: RIPORT A MÚLT PÉNTEKI OVIS
EDZÉSEN!!!!ld. itt:
egy kapucnis kabátot hagyott valaki a keddi edzésen! ----> meglett a
gazdája

2008.03.05. SZERDÁN 18.00-TÓL A TÓ TV-BEN: RIPORT A MÚLT PÉNTEKI OVIS EDZÉSEN!
2008.03.03. Kedden a várható eső miatt, lehet hogy 16.00-ás VVSI edzés lesz mindenkinek (U12, 10 és
lányok) - figyeljétek a honlapot, az e-maileket és az sms-eket!!! (Edzés végül is a Parkiban volt - a hűvös
(6°C) és némileg szeles, de nem esős időjárás alapján!!!)
és
Meglettek a szalagok hála Klári néninek és Mátyók Heninek.
2008.02.29. Ma, pénteken a 16.00-i ovis edzésen a VVSI-ben TV felvétel is lesz!
Adásba a szerda 18.00-kor kezdődő Tó TV programban megy, mely szombat délelőtt
is leadásra kerül. divx-TV KÉPERNYŐ FORMÁTUM
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080214GardHirmCikk.jpg
2008.02.25. A jó idő tartós bekövetkeztével (vélhetően 03.15. után) előre láthatólag a
következők lesznek az edzésidőpontok:
HÉTFŐ:
15.30-tól leányok
16.30-tól AZ OVISOK (jelenleg 03.15-ig péntek 16.00 - VVSI!!)
17.30-tól U12 és vendégként a ráérő U10-esek (03.29-ig, a nyári időszámítás
beköszöntéig 14.30-as kezdés!!)
CSÜTÖRTÖK:
16.30-tól U10 azaz 1-2-3. osztályosok,
17.30-tól U12 és vendégként a ráérő U10-esek (03.29-ig, a nyári időszámítás beköszöntéig 14.30-as
kezdés!!)
2008.02.24. JELENTŐS PROBLÉMA: KB. 2 HETE VASÁRNAP A 15.00-ÁS VVSI EDZÉSEN
OTTHAGYTUK VALAHOL A SZALAGOKAT A GUMIS DERÉKÖVEKKEL - AKI TUD SEGÍTENI,
HOVA KERÜLHETETT, SZÓLJON!!!!
a VVSI-ben nem találjuk
2008.02.23. szombat 15.00-tól Velencei Kék Cápák - Gödöllői Ördögök
barátságos rögbimérkőzés a velencei Kastély Könyvtár mögötti pályán - a Lídó
felett. http://www.agard.rugby.hu/FILM/080223KekCapaGodOrdToTV.wmv
A mérkőzés után a helyi rögbisek farsangi összejövetelt tartanak, szívesen
látnak vendégeket.
Beszámoló az összecsapásról:

3 x 20 percre várta a velence-biatorbágyi vegyes a Gödöllői Ördögöket, akik első
mérkőzéseik sorát gyarapították.

Velencei Kék Cápák - Gödöllői Ördögök
68-10 (22-5) (44-50)

Kemény összecsapás volt a rögbi ismereteit még csak alapjaiban ismerő, de fizikális ördögök és a sokkal
tudatosabb Cápák között.
A gödöllőieknek nyilvánvalóan a szabályismerettel is problémáik voltak, de a mérkőzés előrehaladtával
tanulékonynak bizonyultak. Két szemfüles Juhász Márton céllal a becsületet is
mentették.

http://www.agard.rugby.hu/FILM/080218KekCapakHrTV.wmv
2008.02.18. 22.00 a Pálya című Hír Tv műsorban szerepeltek a szomszéd
velencei rögbisek. A három perces klippet a képre kattintva lehet megnézni.
2008.02.17. vasárnap: MAI NŐI EDZÉS 2-KOR ELMARAD BETEGSÉGEK,
ELFOGLALTSÁGOK MIATT!!!!!!!!!!!

2008.02.10. Érdi szalagos teremtorna az U 10 és U12 csapatoknak. Szalagosban mindkét csapat hozta a
szokásos jó formáját. Támadásaink egy-két hibától eltekintve színesek és elsöprő erejűek voltak.
Védekezésben sajnos még mindkét csapatnál elemi hibákat vétünk, nem megy az együtt figyelés és
kívánatos mozgás - aminek számos bekapott cél az eredménye. Az utazó stáb:

Az U10-es csapat a négyes mezőny első helyén
végzett. Csapattagok: Oláh Dandó (csk), Császár
Roli, Tóth Beni, Kulák Ati, Kiss Marci, Ormay
Ricsi.
A lejátszott mérkőzések:
Agárd - Pusztaszabolcs 25-20
Agárd - Körösi Érd 35-20
Agárd - Bolyai 15-5
Csapat Nyert Döntetlen Vereség Vitt Kapott
Kül. Pont
1Agárd 3 0 0 70 45 25 12
2Lions 1 0 2 45 45 0 8
3Kőrösi 1 0 2 50 65 -15 8
4Bólyai 0 0 3 35 45 -10 6

Az U12 négyből harmadik lett, ehhez
hozzájárult a némileg túlkorosnak tűnt (2 évvel??) Batthányi elleni fordulatos mérkőzésen szenvedett
vereség is. http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080210erditornaKisl.JPG
A csapattagok: Ormay Geri (csk), Imre Bálint, Szabó Márk, Huszár Bálint, Móricz Gergő, Mózs Barni
A lejátszott mérkőzések:
Agárd - Velencei Kék Cápák 25-25
Agárd - Batthányi 40-50
Agárd - Érd Leány2 15-15
Csapat Nyert Döntetlen Vereség Vitt Kapott Kül. Pont
1Lány2
2 1 0 75 35 40 11
2Batthyány 2 0 1 80 80
0 10
3Agárd
0 2 1 80 90 -10 8
4Kék Cápák 0 1 2 40 70 -30

Ormay Gabi néni beszámolója az érdi élményekről: ELŐTAVASZI
TEREMBAJNOKSÁG - Érd, 2008.02.10.
A hosszú, hamar sötétedő, meccsekben szegényes tél után, szinte felüdülve fogadtuk az
érdi szalagos kupára szóló meghívást.
Több szülő is úgy gondolta, hogy végre kimozdul otthonról. A gyerekek izgatottan várták,
hogy végre más csapatokkal játszanak. Kíváncsiak voltak – és mi is -, hogy mennyit fejlődtek a téli
edzéseken a tavalyihoz képest.

Nagyon jól megszervezett, pörgős kis tornán vettünk részt egy érdi iskola tornatermében.
Három korosztály közül, mi kettőben képviseltettük magunkat. U10-seink és U12-seink is
nagyszerűen helyt álltak. Csapataink 3-3
mérkőzést játszottak, egy-egy meccs 8
perces volt, és 5 fő játszotta. Edzőink úgy
szervezték, hogy mindenki körülbelül
egyformán játszhasson.
A kisebbek az elsőnek járó oklevelet
vehették át. Illetve vehették volna, de egy
apró technikai malőr miatt azokat majd
postán kapjuk meg. A fiúk okosan játszva
mindegyik mérkőzésüket megnyerték.
Csapatnévsor:
Császár Roland, Kiss Márton, Kulák Attila,
Oláh Dániel (csk.), Ormay Richárd, Tóth
Benedek
Korosztályukban (U10) a további helyezettek:
2. Golden Lions
3. Körösi Ált. Isk.
4. Batthyányi Ált. Isk.
Női mivoltomat nem meghazudtolva
külön örömömre szolgált, hogy két leány
csapat is részt vett a tornán. Az egyik az
U12-es, a másik az U14-es korosztályban. Csendben súgom meg, hogy mikor nem a fiaink ellen
játszottak, akkor igencsak nekik drukkoltam. Okosan, ésszel játszottak a fiúcsapatok ellen, de a
mieinket azért nem tudták legyőzni, velük döntetlent játszottak. Hiába voltak nagyobbak,
szerintem egy kicsit elbízták magukat, és ezért nem tudtak jobb teljesítményt nyújtani.
A
mi
U12-seink
viszont
megérdemelnek minden dicséretet. Nagyon
szép csapatjátékot mutattak be a náluk egy
fejjel magasabb ellenfeleikkel szemben is.
Nagyon jól megmutatkoztak a csapat
erősségei, úgymint a gyorsaság, valamint az
unalomig gyakorolt pontos passzolások és jó
helyezkedések. Viszont ugyanúgy a gyengéink
is előjöttek, ami a védekezés. A hosszúlábú
magas fiúk simán elmentek két ember között,
és akkor már bottal üthették a mieink a nyomukat. Két döntetlen és egy ici-pici vereség a
délelőtti mérleg.
U12 csapatunk névsora: http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080210erditornaNagyfiu.JPG
Huszár Bálint, Imre Bálint, Móricz Gergő, Mózs Barnabás, Ormay Gergely (csk), Szabó Márk.
A helyezés a következő volt:
1. Batthyányi Ált.Isk.
2. Lányok
3. Agárd
4. Kék Cápák.

Egy mondatot megérdemelnek a legnagyobbak is. Az ő mérkőzéseiken gyönyörű támadásokat
lehetett látni. Remélem a mi fiaink is bemutatnak majd olyan szuper kunsztokat, amiket a
velencei Kék Cápák produkáltak. Megérdemelten lettek elsők.
További helyezéseik:
2. Lányok
3. Golden Lions
4. Körösi Ált. Isk.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080208MarciFarsang.jpg
2008.02.08. Holnapután 10-én vasárnap 11.00-tól Érden szalagos rögbi torna az
U10-nek és az U12-nek.
A szerelés szokásosan cherneles alul-felül. A terembe váltócipő - az utcaiban sehol
sem szeretik, ha bemegyünk.

Indulás 10-ig a Parkerdő parkolójából!
Egy szendvics és sok innivaló, gyümölcs ajánlott, no chips/kréker/csoki (a sós, túl
édes harapnivaló dehidratál).
Az utazási elrendezés - célállomás: Batthányi Általános
Iskola, Érd - a 70-esen bejőve a Zámori elágazási lámpa után
első vagy második utcán jobbra, majd a az első keresztutcán balra a Fácán útcában - ld.
a térképet jobbra: http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080206BatthyanyiTerkepErd.jpg
Kulákék 9 fős kocsi: 1Papa, 2 KuláknéAngéla, 3 Kulák Attila, 4Szabó Márk, 5 Császár
Roli, 6 Császár Timi ? 7 Ormay Gabi 8 Ormay Gergő 9 Ormay Ricsi
Lajos autó 7 fős: 1Lajos, 2 Oláh Dandó, 3 Tóth Beni, 4 Oláh Gemma, 5 Oláh Imola, 6 Oláh Gaste
Johanna 7
Imréék kocsi 5 fős: 1Imre Sándor, 2 Imre Bálint, 3 Mózs Barni 4 Móricz Gergő 5 Molnár Bendi ?
Kissék kocsi 5 fős: 1 Kissné Orsi 2 Kiss Marci 3 Kiss G. Laci 4 Huszár Bálint
Több kocsi nem kell, a gazdaságos útiköltség miatt!!!! Péter bácsi Pest felől jön.
Várható érkezés 4-ig. (15.00-kor leányrögbi edzés kezdődne a VVSI-ben – A TÚRA MIATT 1 ÓRÁVAL
KÉSŐBB!)
2008.02.01. Időpontváltozások: U12 és 10 február 8-án iskolai
farsang miatt mindenképpen elmarad!!) - női: február 10-én
várhatóan 15.00-kor kezdünk az érdi torna miatt!!!!!!!!!!!
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080127LeanyKezd.jpg
2008.01.27. Ismét leány edzés, némileg bővült létszámmal és
sokkal ádázabb játékkal:
A február 3-i edzés elmarad sajnos elutazás miatt.
2008.01.23. Péntek 14.30 parkerdő az U10-nek és U12-nek!!!!
klikk
2008.01.20. vasárnap: ismét történelmi eseményre került sor - persze csak a mi kis helyi- és főként
sporttörténelmünk síkján. A betegségtől megtizedelt néhány elszánt leány részt vett az első edzésén, ahol a
rögbi alapjaival ismerkedett, és némi ádáz játékra is sor került, persze szalagos formátumban.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080120LeanyKezd.jpg
2008.01.18. Ovisedzés, néhány hiányzóval:

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2008I/080118Ovisok.jpg
http://www.agard.rugby.hu/FILM/080110LadiHaka.wmv
2008.01.12. Január 20-án a női rögbi is elindul. Vasárnap

14.00 órától a VVSI tornatermébe
főleg 12-17 éves leányokat várunk az eddig jelentkezettekhez, de ennél "korosabb"
hölgyek sincsenek kizárva.
Az edzések során a játék szalagos verzióját sajátítanánk el az első időszakban. A fő fókusz a labdakezelésen,
a csapatjátékon és a játék élvezetén lenne. A játék szereléses, ütközéses változatát a későbbiekben
sajátítanánk el, amikor már jól érezzük a rögbi ritmusát.
2008.01.09. Január 11-én, most pénteken az ovisoknak is indul az edzés a VVSI tornatermében!
2008.01.08. Az U12 és az U10 biztos edzése az előre látható időjárás és terepviszonyok miatt keddenként
16.00 a tornateremben. A Chernelben lévőket minden alkalommal 3/4 4-kor vesszük fel az iskola előtt!
2008.01.08 kedd első 2008-as edzés:

2008.01.08. A mai, keddi U12 és U10 edzés tornateremben.
16.00 VVSI (15.55-kor átöltözve várok mindenkit)
15.45-kor a Chernel előtt felveszem azokat, akik még az iskolában lennének - ilyen igényről kérek
jelzést!!!. Készüljön mindenki tornatermi sportcuccal.
Edzés után hazaviszünk mindenkit!
Téli szabadtéri edzéseken javasolt a
többrétegű öltözködés, havas idő
esetén két zokni között egy nejlon,
illetve egy garnitúra melegítő
befogása csak a szabadtéri
edzésekre, mivel várható a
rendszeres sár, ezt elég lesz csak
alkalmanként mosni, illetve edzések
után csak kiszárítani.
Tornatermi edzéseknél váltócipő,
teremcipő csak a teremben
használandó.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071214telelsonap.jpg
Francia fiúk:

2008.01.02. BUÉK!! Január első hetében még nincs edzés!!!

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071215GardonyiHirmindoRogbiCikk.
jpg
2007.12.23. 29-én, szombaton egész nap rögbi az ESPN Classic nevű kábeles
csatornán - akinek van kábele. Régi VB-k döntői, egyéb nyalánkságok.

-----------------------------December 15-től január 5-ig edzésszünet
mindenkinek!!
----------------------------------2007.12.14. péntek: Végül lett edzés, habár behavaztunk
először rendesen, de a forralt bor és vér segített.
A pálya jó, nem sáros, pénteki szabadtéri edzést lehet,
hogy meg tudjuk tartani. Mindenki nézze azért a
honlapot, meg az e-mailjeit, sms-eket. Lehet, hogy csak
pénteken edzés előtt döntünk egy esetleges szombat
16.00 VVSI tornateremről.
2007.12.11. kedd: Mivel ma számosan beteget
jelentettek, vagy családi programjuk van, elmarad a
tornatermi edzés is. Ha pénteken sem tudunk edzeni az
U10 és U12-vel a Parkiban, akkor hétvégén lesz
tornaterem valamikor!!
Ma, kedd délutáni edzés az időjárás miatt, illetve a már
felázott pálya miatt 16.00-tól a VVSI-ben lesz! Kedd délután így készüljön mindenki!!
2007.12.07. December 9-én, ismét érdi szalagos rögbi torna - NEM MEGYÜNK!! (Mikulás(Karácsonyi
Torna), de tornateremben, ahol szintén részt veszünk az U10 és az U12-es csapattal. A következőkre
számítok, várhatóan délelőtt 9 órás indulással és középdélután érkezéssel:
U10-es csapat: Oláh Dandó, Tóth Benedek, Molnár Bendegúz, Fierpasz Erik, Kulák Attila, Hulej
Koppány (?), Kovács Dávid (??)
U12-es csapat: Ormay Geri, Mózs Barni, Móricz Gergő, Imre Bálint, Kiss Marci, Ormay Ricsi, Szabó
Márk, Huszár Bálint
Felszerelés: cherneles, teremcipővel.
2007.12.06. Időközben olyan paranormális jelenségeket észleltünk a csapat egyes tagjai között, melyek azt
sugalják, hogy a téli időszakban (is) az az egészséges, ha a gyerek a TV előtt punnyad
(ld. az angol "coach potato" kifejezést), vagy a számítógép előtt az ujjaival izmozik az
iwiw-en, vagy torrentek, egyebek letöltésével, esetleg számítógépes játékokon az
ellenség halomra lövésével.
Szeretnénk ezt cáfolni és megerősíteni, hogy a téli időszakban is egészséges a rendszeres
szabadtéri edzés, egyes szélsőséges időjárású napok kivételével - ilyen néhány akad csak
egy télen szerencsére, amikor persze inkább tornaterembe vonulunk majd.

2008.01.01. edzésidpontok:
Az U10-nek és U12-nek kedd és péntek 14.30 Parkerdő!! 14.15-kor a Cherneleseket
felvesszük az iskola előtt (aki igényli, jelezze!!)!! Ha rossz idő miatt tornaterem lenne,
arról küldünk értesítést!! klikk
Női rögbi minden kedden 15.30-tól a Parkerdőben - főleg 12-17 éves leányokat várunk
az eddig jelentkezettekhez, de ennél "korosabb" hölgyek sincsenek kizárva.
Ovis edzések: péntek 16.00, VVSI tornaterem!!

