
2007.01.12. kedd és szerda éjjel 1-kor rögbi a Sport1 TV-n! 
 
2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket 
beprogramozni! 

01:45 Rögbi (ism.) ECR Heineken Kupa, 4. forduló, Stade Toulousain-Llanelli 
03:30-ig  

2007.01.07.  vasárnap délutáni edzés 
A szüneti hézagos edzéslátogatás után ismét szinte teljes létszámban a csapat. 
 

A velencei rögbisekrıl terjedelmes cikk jelent meg a Tópart magazin decemberi 
számában. Itt is olvasható - kb. 3,5 Mbyte-os kép! 
A velencei rögbit a Battában és Érden játszó Soós Dani szervezi, közel két éve. 
Mostanra több korosztályos csapatuk is van. 
A honlap címük: www.velence.rugby.hu  
 

 
---------------------------------- 
Ünnepi edzések decemberben:  24-én 
vasárnap 14.00 órától 
27-én szerdán 16.30-tól és 30-án szombaton 
16.00-tól !!!!!!!!  
  

---------------------------------------------------- 
A film elérése: http://www.agard.rugby.hu/FILM/061210AgRedz36jatekHL.MOV   

 

 
 
 
2006.12.10.  vasárnap délután edzés: 

A képre kattintva kis részlet látható az edzésvégi 
játékból: 

  
 

 
A jobb oldali film elérése: http://www.agard.rugby.hu/FILM/061210AgRedz37jatekHL.MOV    

 
2006.12.08. péntek délután Sport 1 TV-n rögbi: 

15:45 Válogatott mérkızés, Anglia-Új-Zéland 
17:30 Válogatott mérkızés, Anglia-Argentína 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006.11.26. 
A vasárnapi edzésen a Tó TV  felvételt készített!!! A szerda esti 18-19-óráig tartó mősorban kerül leadásra. 
Az edzés résztvevıi: 

 
Áll: Váczi Péter - edzı, Kiss G. Marci, Ormay Richi, Berkes Max, Fierposz Erik, Marjanek Iván, Imre Bálint, Ormay Geri, Vida- Szőcs Lajos 
edzı 
Guggol: Móricz Gergı, Oláh Dandó, Molnár Bendegúz és kisöccse, Tóth Benedek, Falusy Bálint, Lábodi Lázár 
 
2006.11.22.  Rögbi-közvetítések a héten a Sport1 TV-n: 
Anglia-Dél Afrika I.   11.22 szerda 21.15  
Anglia - Dél Afrika II. 11.25. szombat 20.00  
Heineken kupa - mely a foci Bajnokok Ligájának felel meg 
11.24. péntek:  14.30 Ospreys-Sale Sharks 16.15. Ulster - Stade Toulousain  21.15 London Wasps - Costres  
23.00 Leicester Tigers - Muster 

2006.11.19.  szombat 
11-en voltunk edzésen, Max a végére esett be. Lehet, hogy valaki dezinformálta? 
Váczi Péter bácsi elıször látogatott edzésünkre, s hasznos tanácsaival segített bennünket. 

2006.11.06.    U9 és U11 edzések mostantól vasárnap 14.00-15.00 óráig a VVSI 
tornatermében! 
- teremcipı, mely nem az utcai cipı szükséges 
- öltözı, melegvíz biztosított - értékeket érdemes külön táskában a terembe behozni 
- kérek mindenkit az idıben megjelenésre, mivel a következı terembérlık 15.00-tól használni akarják a helyet 
 
 
2006.11.03. péntek U9: 14.00  és U11: 15.00 órakor a parkerdıben edzés! 

MEGTARTJUK! L. péntek 10.30  
Mindenképpen vastagon öltözzön mindenki, de rétegesen, hogy ha bemelegszünk, akkor tudjunk levetni belıle.  
 
Sajnos elıre tervezett utazásom miatt a vasárnapi tornaterem edzés nem jöhet szóba, ellenben a jövıben, ha 
tőrhetı az idı, idınként a vasárnapi tornaterem és a pénteki szabadtéri is megtartásra kerülhethet. L. 
Ui: A szabadtéri edzéseket illetıen a hideg és a szél együtt, illetve a túl sáros vagy jeges pálya az ellenfél. 
 

 

 

 



 

 

2006.  október 28. szombat 16.30. - Kecskemét   

 
Az agárdi kis különítmény megnézte az országos diákolimpia végét, majd a Magyarország - Bulgária 
válogatott mérkızést, ahol a magyar csapat nagyon szép játékkal 42-3 (22-3) arányban nyert. Tudósítás ezen a 
linken: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=276  

 
A felhívás: A  magyar felnıtt rögbiválogatott következı mérkızését hazai pályán, 
Kecskeméten játsza 28-án szombaton délután Bulgária ellen. Az agárdi rögbisek részére kis 
kirándulást szervezünk, saját autókkal, célszerően a rendelkezésre álló autókat feltöltve 
teljes létszámra (benzinköltség kompenzáció ildomos autónként 5000Ft-ot kalkuláltam 
(2x120km, 8l/100km és 260ft/l), azaz az 5 fınél 1000 ft/fı - ). Hozzátartozók is jöhetnek 
természetesen! 
- nézünk valamennyit a délelıtt 11.00 - 12.30 körül elindulunk, szendvicsekkel felszerelkezve 
- így 14.00 felé ott lehetünk 
- indulás a Chernel elıtt találkozással 12.20-ig legkésıbb 
- remélhetıen az idıjárás nem lesz nagyon rossz  

- visszaérkezés 20.45 körül. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2006.  október 25.  szerda 
Az U9-es csapat péntek 14.00-ás edzése a délutáni színházi kirándulás miatt elmarad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
A 15.00-ás U11-es edzést rendben megtartjuk . 
 
2006.10.18. Ahogy a pécsiek csinálják az iskolai rögbit - magyar 2 perces minivideo kb. 7MByte 
 
2006.  október 13. péntek 
Az U11-es csapat zöme felépült vírusos fertızésébıl. Némi visszaesés az edzés kétharmadán egy kör futással 
kiküszöbölve. 



 
az edzés végén - csupa egészséges játékos 

2006.  október 07. szombat délután 
A magyar felnıtt válogatott 0-13-as félidı után 8-13 arányban nyert Norvégia ellen Stavanger városában Európa 
bajnoki csoportmérkızésen.. Ezzel a válogatott a világranglista 71. helyérıl a 67-ikre ugrott. 
 
2006.  október 06. péntek 
Mindkét csapat létszáma fejlıdik. Sok labdás gyakorlat és játék tölti ki a rendelkezésre álló egy órát. 
Az U9-esek csapata ma: 

 
 
Az U11-eseknél néhányan hiányoztak, illetve új vírus ütötte fel fejét, komolytalanság képében, ami miatt az 
edzés idı elıtt félbeszakadt. Remélhetıleg jövı hétre mindenki felépül :-) 
 
A téli edzésekhez a VVSI tornatermében a vasárnap délután 14.00-és idıpontot sikerült kibérelni, a tornatermen 
osztozik a két csapat. 
 
 
 
 
 
 
 



2006. szeptember 15. péntek 
A történelmi kezdet:  14.00  -az elsı rögbiedzés Agárdon. 
U9-es korcsoportban a kicsi, de lelkes kezdı mag: 

 
 
és 1 órával késıbb az elsı U11-esek 

 


