Agárd-Gárdony Rögbi történések 2007. tavasz
2007.06.02. A magyar felnıttválogatott ma játszik Litvániában 14.00-kor.
2007.05.30. Pénteken csak az ovisoknak lesz edzés 16.30-kor. A többiek kirándulásokon zömmel.

2007.05.27. A világ legjobb sarkazójának tartott új-zélandi Keven
Mealamu üzenete a magyar rögbiseknek.
2007. május 27-én, vasárnap 13-tól 14.30-ig, Székesfehérvár, Bregyó-közi pálya,
gyermek rögbibemutató, ellenfél: fehérvári gyermekcsapat.
A vasárnapi program:
Indulás 12.15-kor a Parkerdı parkolóban. Minél több kocsi kell!
Bregyó közben a program: 13.00-14.30-ig.
Öltözék: Cherneles melegítı, mez, nadrág, akinek van stoplis cipı is!
Érkezés 15.00 környékén.
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070527KEVIN_all_blacks_to_Hungary.avi
Beszámoló Péter bácsitól:

2007.május 27. -én Gyermeknapon, Nagykócsag és Gém csapataink két fehérvári
,,idegenlégióssal" kiegészülve színvonalas bemutató mérkızést tartottak Székesfehérvárott a
Bregyó Sporttelepen megrendezett gyermeknapi családi hétvégén.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo1Csapat.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo2eligazitas-150.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo7DandoCsel.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo6utana.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo5ImreBtam.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo4Geritamad.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo3iranyito.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo8osszjatek.jpg
A jó hangulatú mérkızés nagy közönségsikert aratott a fıleg nıi rögbi mérkızéseket
felvonultató programba illesztve.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo10lanyok.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo15Priskineslanyok.jpg
A nézıket, a szalagos rögbi élvezetében Gyolcsos Ferenc , a fehérvári csapat edzıje és az ifjúsági
válogatott szövetségi kapitánya szakkommentálása is segítette. (lásd mikrofonos kép)

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo9Gyolcsosvezet.jpg
Hivatalos ,,kötelezettségeink" végeztével, a mindig nagy segítséget nyújtó szülık
közremőködésével, a szórakozásra is jutott idı!

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo14FiukesOldtimer.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo12Ormayak.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070527Bregyo13BeniesIgnac.jpg

2007.05.26. Országos Diákolimpia
U8/9 tag - 1. Agárd Gém rögbicsoport
U11 tag - 2. Agárd nagykócsag csoport
Gratulálunk a hıségben helytállásért!!

A két csapat és Alan Rees, aki a díjakat átadta a Diákolimpia döntıjében.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070526CsapatesAlan.jpg
Alan, maga is egy angol klub tagja, Budapesten megalakította a
BRW&BDF azaz BUDAPEST

RUGBY WATCHING &
BEER DRINKING FUNATICS

nevő igazi angol stílusú klubbot (szabad fordításban: Budapesti
Rögbinézı és Sörivı Rajongók), mely székhelye a Dohány utcában
lévı Champs Sportbár. Rendszeresen szerveznek maguknak és
idelátogató rögbirajongó turistáknak mérkızésnézéseket. Ekkor
adományokat győjtenek, pólókat, egyéb emblémázott tárgyakat
adnak el, az összegyőlt pénzt pedig a magyar gyermekrögbi
támogatására folyósítják. Ez évben várhatóan egymillió forint győlik
így össze, számos szövetségi utánpótlási cél valósulhat meg ennek
révén.
A Diákolimpia döntıjében az alternatív szövetségi logóval ellátott
sapkákat kapták ajándékba csapatonként az edzık által legjobbnak
ítélt játékosok, most Molnár Bendegúz és Ormay Geri.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070526emleklap.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOl1.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOl2.jpg

U9 esztergomiak ellen
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOl3.jpg

esztergomiak
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOl4.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOl5.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOl6.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOl7.jpg

az érdiek ellen U11
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOl8.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOlkioszto.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070526SzfvrDOlTornaemleklap.jpg

Esemény elıtti felhívás:

Május 26-án, szombaton ismét Diákolimpia lesz, ezúttal
Székesfehérvárott, tehát a távolság igen kedvezı. Javaslom az U11 és U9-es csapatunk
indulását! Várható elfoglaltság egész napos. Feltételek hasonlóak az esztergomi úthoz.
Helyszín: KÖFÉM pálya, a város innensı oldalán.
Ellenfelek hasonlóak.

8.30

Indulás tehát szombat reggel
-ig (elnézést sokáig a rossz 9.30-as idıpont volt) . Találkozás elıtte a Parkerdı
parkolóban.
Diákigazolvány legyen mindenkinél!!!
Öltözék: Cherneles melegítı, mez, nadrág, akinek van stoplis cipı is!
Egész napra szendvics, ital pakolása érdemes, habár némi ellátmányt kapunk ott is.
Érdemes lenne tele kocsikat szervezni, ami messze nem zárja ki a családi jellegő kirándulást!
Mielıbb kérnék értesítést, ki tudna kocsival jönni, mivel a saját kocsimban csak 6 gyereket tudok vinni.
Eredményhirdetés 17.00-ra tervezve, de csúszhat.
Várható érkezés: 19-ig.
Csoportok:
U 8/9 TAG rögbi
1. Vitéz János Gyakorló Általános Iskola, Esztergom
2. Agárd – Gém Rögbi
3. Kırösi Általános Iskola, Érd
Mini TAG rögbi

1. Vitéz János Gyakorló Általános Iskola, Esztergom
2. Agárd  Nagy Kócsag Rögbi
3. Kırösi Általános Iskola, Érd
2007.05.20.
Péter bácsi tervezett egy lehetséges logót, vagyis címert a csapatnak.
Jelenleg véleményezés alatt áll.
2007.05.15. A mai U11 edzést elverte az esı. Találkozunk pénteken.
Pénteken tartja a Magyar Rögbi Szövetség éves Közgyőlését a Sportok Házában
Budapesten.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070520AgardrogbicimerTopen.jpg
Május 15-én kedden este 21.45-tıl a Sport1-en adják le a Dunaújvárosban nemrég zajlott Magyar-Osztrák
meccset!

2007.05.08. A keddi U11-Kócsag edzést szerencsénkre nem verte el az esı, de sajnos a negyedikesek
hiányoztak kirándulás miatt. Ennek ellenére kitartóan ismerkedtünk a földdel, és játszottunk egy jót
néhány U9-esselkiegészülve.
Kaptunk néhány remek fotót még Kiss Marci anyukájának köszönhetıen az esztergomi tornáról:

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428BOMarcifutas.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428BOGergocel.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428BOBalintcel.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428BOMoritzGergo.jpg
2007.05.03. Vasárnap NBII-es meccs Velencén a Gyöngyös ellen. Helyszín: 14.00 a polgármesteri Hivatal
mögötti pályán. Vezeti: Vida-Sz.L.
2007.05.02. Péntektıl a rendes ütemben edzés. Ahogy a haladóbb U9-esek szívesen látottak a keddi U11-es
edzésen, úgy a pénteki fél hatos edzésre is jöhetnek.
2007.05.01. kedd 17.30 Ma is van edzés!! A parkerdıben zajló majális ellenére a -4. osztályosoknak, de
persze az 1-2-osok is szívesen látottak, mint minden kedden fél hattól.

2007.04.28. Esztergomi Területi Diákolimpia - 2. helyezést értük el a csoportunkban

A kupa
Az oklevél
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaOkl.jpg

Hosszú és fárasztó, de tapasztalatokban és eredményben gazdag kiránduláson
estünk át az esztergomi utunkon. A Magyar Rögbi Szövetség életében is
kiemelkedı esemény volt ez, hiszen területi diákolimpián a résztvevı 50 csapat
csúcsnak tekinthetı a létszámot illetıen. Ez persze némileg a bonyolítás
zökkenıin is meglátszott, a szervezésért felelıs néhány ember vállára
emberfeletti feladatok tornyosultak ekkora létszámnál.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaa%20Versenyiroda.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaU9meccs.jpg

Az elsı mérkızésünket az U9-es csapatunk játszotta nem hivatalos keretek között - az esztergomi Vitéz János
Gyakorló Iskola hasonló csapata ellen - melyben a
válogatott edzı, Szöllısi László, kisfia is játszott. Az elsı
két félidı 12-3-as (elsı félidı 5-3)elınyt hoztak
számunkra, a második 2x7 perc kiegyenlítettebb 6-6-os
eredménnyel végzıdött (3. félidı 3-2 ide).

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaU9csapat.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztU8esAgardU9.jpg
Hosszú várakozás után következtek az U11-es csapatnak a hivatalos diákolimpiai csoportmérkızései kissé idısebb korosztályban - 4. és 5. osztályosokra méretezett mini korcsoportban. A mőfaj itt is szalagos
rögbi - a csoportban 4 csapatot sorsoltak, sajnos az egyik esztergomi csapat nem jelent meg.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztOlAgU11EsztU12.jpg
Az elsı mérkızést a megjelent esztergomi iskolával játszottuk. Az elsı félidıben
az esztergomiak 6-0-ra elhúztak - köszönhetıen a szabályértelmezési
eltéréseknek is, de nyilvánvalóan ık idısebbek és tapasztaltabbak voltak. A
második félidıben ellenben mi vittünk két célt, így a végeredmény 6-2 lett.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztOlAgU11ErdKorosiU11.jpg
A második mérkızést egy órával késıbb játszottuk a 03.15-i érdi tornán már megismert Kırösi Általános
Iskola csapata ellen. Itt a végeredmény a sok amazont is felvonultató érdiek ellen 6-3-as gyızelem lett.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs1.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs2.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs3.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs4.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs5.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs6.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs7.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs8.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs9.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs10.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs11.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs12.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs13.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs14.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs15.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs16.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs17.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs18.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs19.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs20.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs21.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaKorosiMeccs22.jpg

VIDEO
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070428EsztDiakolimpiaU9meccsfilm.MOV
Mindkét mérkızésen jól kijöttek erısségeink és gyengeségeink is.
Jó a labdakezelésünk, ügyesen futunk, sok a szép kreatív megmozdulás két-három ember részvételével.
Azonban csapatként már akadozik az óramő, a védekezési vonalba visszafejlıdés sokszor elmarad. Ha
erısebb ellenféllel kerülünk szembe, akkor néhányan elkedvetlenednek, álldogálnak - míg mások
egymagukban próbálnak célt vinni, ami az erısen csapatjátékot igénylı sportban nem vezethet
eredményre. Ez látszik meg sok oldalra, vagy akár hátra futásban.
Hosszú távú célunk, hogy az U11-es csapattal beérjük azt a szisztémát, amit a nemzetközi szokások
elvárnak (ld. ábra: http://www.agard.rugby.hu/kepek/061212Dragonrugby.jpg ) - azaz ıszre, de legkésıbb
tavaszra már szereléses rögbit játszunk, a statikus tolongást és a bedobást tudjuk. És a
megmérettetéseinken, azaz a tornákon, ısztıl már a mini korosztály (U12) teljes jogú tagjai legyünk.
Az U9-es csapatnál is a szereléses játék megtanulása ez évben feladat.
A harmadik hivatalos mérkızés elmaradása miatt a kırösi iskolásokkal szerveztünk félidık láncolatából

álló játékot a délután hátralevı részében, ahol többnyire mi gyıztünk, döntetlen is született, de az ügyes és
gyors lányok is szereztek gyızelmet.
A díjkiosztón egy oklevelet és egy kupát kaptunk.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaDijkiosztoCsapat.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaDijkiosztoGeri.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaoklevellel.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaDijkioszto.jpg

Köszönet azon szülıknek, akik autókkal lehetıvé tették utazásunkat és a
helyszínen szurkolóként, alkalmanként pesztonkaként, rendfenntartóként és
takarítóként segítették kultúrált megjelenésünket.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070428EsztDiakolimpiaSzulokesLala.jpg

További képek a diákolimpiáról (175 db.).

2007.07.22.

esztergomi diákolimpia
A mini szalagos kategóriában indul a 3-4-es csapat. A tervezett utazó keret: Ormay Geri, Imre Bálint,
Ormay Ricsi, Móricz Gergı, Kiss Marci
A kisebbek közül a legtapasztaltabbak ugyancsak ebben a csapatban szerepelnének.
A csoportbeli ellenfelek:
Vitéz János Gyakorló Általános Iskola, Esztergom
Temesvári Perbál Ferences Gimnázium, Esztergom
Kırösi Általános Iskola, Érd
A többiek az esztergomi U9 ellen játszanának elıre is passzolós rögbit - az esztergomiak külön kérésére.
Az utazó keret: Oláh Dani, Falusy Bálint (?), Tóth Beni, Császár Roli, Fierposz Erik, Molnár Bendegúz,
Kovács Dávid(?)

7.30

Indulás tehát szombat reggel
-ig. Találkozás a Polgármesteri Hivatal elıtti parkolóban.
Diákigazolvány legyen mindenkinél!!!
Öltözék: Chereneles melegítı, mez, nadrág, akinek van stoplis cipı is!
Útvonal: Agárd - Érd - Biatorbágy - Zsámbék -Tök - Kesztölc - Esztergom
Egész napra szendvics, ital pakolása érdemes, habár némi ellátmányt kapunk ott is.

Érdemes lenne tele kocsikat szervezni, ami messze nem zárja ki a családi jellegő kirándulást!
Mielıbb kérnék értesítést, ki tudna kocsival jönni, mivel a saját kocsimban csak 6 gyereket tudok vinni.
Eredményhirdetés 5-kor.
Várható érkezés: 19-ig.
2007.04.21. Dunaújváros Városi Stadion 16.00
Magyarország - Ausztria 27-5
A kiránduló csapat:

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070421UtazoCsapat.jpg
További képek a válogatott mérkızésrıl és az elıtte zajló fıiskolás tornáról.

2007.04.29-én vasárnap elıreláthatólag a Nagykócsag csapat szalagos rögbit játszik
fehérvári iskolások ellen. Helyszín: Székesfehérvár, Bregyó köz.
Idıpont, részletek késıbb.
2007.04.17. SZOMBATON, ÁPRILIS 21-ÉN 16.00-KOR LESZ A TAVASZI
EGYETLEN HAZAI FELNİTT VÁLOGATOTT MÉRKİZÉS - AUSZTRIA
LESZ AZ ELLENFÉL.
HELYSZÍN: DUNAÚJVÁROS STADION, azaz mindössze 40 kilométerre
Gárdonytól!
http://www.agard.rugby.hu/ANYAG/070418Osztrvalmeccsrogbi_fuzet.pdf
Ld. részleteket az alanti meghívóra kattintva:

http://www.agard.rugby.hu/ANYAG/070416Meghivo_2007-04-21AUT.doc
2007.04.16.
JÓ HÍR: ma Zorró hathatós segítségével sikerült felfesteni egy minirögbipályát a parkerdı általunk
használt szegletében.
ROSSZ HÍR: a május elsejei luna park a környezı egy hét során várhatóan pont ezt a területet foglalja el
majd.

2007.04.13. péntek
U11 edzésrıl célvideó 12MByte http://www.agard.rugby.hu/FILM/070413U11cel.MPG
Ovisok a vonaton kerülik a labdákat:

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070413ovisok.jpg
2007.04.04. Biarritz: a magyar U18-as válogatott szoros mérkızésen vesztett Svájc ellen 8-20 (3-5)
arányban, így pénteken a Svéd válogatott ellen játszik az Európa Bajnokság C csoportjában a 3. helyért.
Majd a Svédek ellen sem sikerült nyerni, de a csoport 4. hely mindenképpen kedvezı számunkra.
Ld. www.rugby.hu
2007.04.03. Az edzésekrıl oly hiányzó szerelızsák mostantól rendelkezésünkre áll, Ormayék jóvoltából.
Az egyébként bır bokszolózsák méreténél és kivitelénél fogva kitőnıen pótol majd egy klasszikus
szerelızsákot.
2007.04.02. A Bajnokok Ligájának megfelelı Heinneken Kupa fináléjához érkezett, s a Sport 1-en és 2-ın
láthatunk számos izgalmas mérkızést a napokban.
A hétvégén Biarritzban (Franciaország Baszk területe a Biscayai Öböl partján) a magyar U18-as ifjúsági
válogatott 12-7 arányban gyızött a féltve tisztelt régi versenytárs, a horvát válogatott ellen. Az Európai
Szövetség honlapján az egyik legszínvonalasabb mérkızésnek ítélték ezt a meccset.
Következı mérkızés kedden, azaz holnap a nem kevésbé erıs Svájc ellen.
2007.03.30. Elsı ovis edzés
Megkergettük a vadmalacot az erdıszélen.

07.03.27. Elsı edzés a Parkerdıben, kedden az U11-nek:
- video1 Dandó cél videó2 Marci cél
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070327U11edzesDandocel.MPG
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070327U11edzesMarcicel.MPG

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070327elsoszabadteriedzes02.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070327Tulsoklabda.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070327MarciesGergoedzesen.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070327Dando.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070327Ricsi.jpg

2007.03.27. A pénteki edzések idıpontja most véglegesült, némi kényszerbıl az
elsısök-másodikosok és az ovisok idıpontja helyet cserélt. Tehát 15.30-tól az 12. osztályosok, 16.30-tól az ovisok, és 17.30-tól a 3-4.-esek lesznek!!!!
2007.03.26. A nyári idıszámításnak és az elıttünk álló jó idınek köszönhetıen
holnap kedden és pénteken indulnak az edzések a Parkerdıben!!!!
2007.03.23. Mai edzés az esı miatt elmarad!!!!
2007.03.21. A hétvégén a Sport1-en két jó kis meccs is lesz szombat délután fél
négytıl negyed kilencig.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/070315ErdiTornaemleklap.jpg
2007.03.20. Mai délutáni edzés 3-4-eseknek

ELMARAD!!!

2007.03.19. A heti edzések az idıjárás miatt némileg veszélyben vannak. Ha nem tudunk edzést tartani,
akkor azt jelzem itt is és e-mailben és SMS-ben.
Kérem a 3-4. osztályosokat, kedden is és pénteken is 5-re jöjjenek a korai sötétedés miatt. Jövı héttıl ezt a
problémánkat az óra elıreállítás megoldja.

2007.03.15. az érdi torna
Kellemes idı, kellemes ellenfelek, kellemes rendezés, kellemes játék - így lehet összefoglalni a kis túrázó
csapatunk - gyerekek, szülık és nagyszülık - benyomásait az elsı megmérettetésünkön más csapat ellen.

Vida-Szőcs Lajos, Kiss Marci, Jakab Szandra (İ a 7-8-osokkal játszott) Móricz Gergı, Ormay Ricsi,
Váczi Péter, Vida-Szőcs Lala, Ormay Geri, Oláh Dandó.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070315erdiszabszob.jpg
A tornán három korcsoportban küzdöttek csapatok, fiúk és lányok, de rajtunk kívül valamennyi csapat
érdi illetıségő volt. A három korcsoport: 7-8. osztályosok, 5-6. osztályosok, és 3-4. osztályosok.

A megnyitó Harmath Ákos (Maó)
és Tóth Sándor által.
A mi csapatunk két ellenféllel játszott, a hasonló korú Bolyai alsósokkal és a kissé fiatalabb és több
vehemens kis amazont felvonultató Körösi alsósok csapatával.

Játékvezetıi eligazítás a Bolyaisok elleni mérkızés
elıtt.
A csapatunk 4 gyızelemmel 100 százalékosan teljesített csoportjában, igaz két mérkızésen, és egyik
meglepetésre a kisebb csapat ellen, az utolsó másodpercben szerzett ponttal.

Mérkızés kezdet a Kırösi alsósok ellen.
Ormay Geri célra tart (a képre kattintva kis videó tölthetı le):

Célvivıink: Kis Marci és Ormay Ricsi 1-1, Móricz Gergı 2, Oláh Dani 3 cél, Ormay Geri számtalan cél :-)
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070315OrmayGericel.MOV
És akik nélkül ez az egész nem lehetne:

Következı torna 3-4eseknek várhatóan április végén.

2007.03.04. A március 18-i edzés várhatóan nem lesz megtartva, az azt követı héten pedig, remélhetıleg,
az idıjárás megengedi, hogy áttérjünk a Parkerdei edzésekre az új idıpontokban.
2007.02.22.
3-4-eseknek
Március 15-én Érdre megyünk egy kis tornára (Érd Ófalui pálya), ahol játszunk a helyi hasonló korú
csapat ellen, magasabb korosztályokban érdi csapatok játszanak még.
Indulás 8.30-kor, saját autókkal indulókkal találkozás 8.45-kor az önkormányzat elıtti parkolóban,
érkezés várhatóan délután 1 és 2 körül. Szerelés: cherneles nadrág, póló, melegítı - nedves pályára lehet
számolni - edzıcipı, illetve akinek van stoplis cipı is kell, s majd alkalmazkodunk az ellenfélhez.
2007. február 18. vasárnap
A szokásos vasárnapi edzés:

Álló sor: Váczi Péter edzı, Jakab Szandra, Kiss Marci, Móricz Gergı, Ormay Geri, Mózs Barna, Imre Bálint,
Vida-Szőcs Lajos edzı
Guggoló sor: Oláh Dandó, Falusy Bálint, Ormay Krisztián, Ormay Ricsi
------------------------------------------------------------------------------------

2007.02.05. Tavaszi tervek
Több helyen is látható az alábbi plakát, mely jelzi, hogy tovább szeretnénk lépni.
Azaz szeretnénk a már rögbibe belekóstolt miniknek továbbfejlıdési
lehetıséget biztosítani, de szeretnénk, ha a biztosítható lehetıségeket
kihasználva még többen megízlelnék ezt a szerintünk egyedülálló
sportot.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/070205plakatOVI.jpg
A céljaink:
- olyan módon megismertetni a rögbit, ami harmonikusan illeszkedik a
városban már meglévı sportkultúrához, annak elemeit erısítené,
- olyan módon tennénk ezt, ami nem jelent jelentıs anyagi terhet a
költségeket fıként viselı szülık számára,
- olyan kis közösségeket szeretnénk létrehozni, amelyekben minden
résztvevı megtalálná a pályán is a saját posztját, s erre a rögbi igazán alkalmas, hiszen 15 ember kell a
nagy mérkızéshez, tehát mindenféle adottsággal és vérmérséklettel rendelkezı egyén számára jut hely - de
a pályán kívül is mértékadó közösség jönne létre, ahogy erre
szerte a világon milliónyi példa van, s ezek a közösségek a
magyar és a világ rögbi közösségeinek is tagjává válnának
egyben.
Ami nem segít bennünket: a rögbit még sokan egyfajta véres
pankrációnak tekintik, ami nem igaz, hiszen ez a
legkontrolláltabb sportok közé tartozik, ahol a játékvezetı
szava többet ér mint az egyébként magasabb sérülési arányt
felmutató fociban, és nálunk is tilos bárki bántalmazása,
gáncsolása, minden ami testi épségre veszélyes lehet - régi
mondás: "a foci úri sport, amit durva emberek játszanak, a
rögbi durva sport, amit úriemberek őznek" - ezeket csak a
hasonlítás kedvéért mondták a 19. század végén. Magunk
részérıl magát a labdarúgást is szívesen őzzük és szeretjük,

hiszen a két sport annyira jól kiegészíti egymást!!!
Azon országokban, ahol mindkét sportnak nagy hagyományai vannak, jól ki tudják használni azokat a
speciális elınyöket, melyek az egyik megtanulásával a másik esetében elérhetı, így a labdarúgásnál a
rögbiben megszerezhetı ütközési biztonság aknázható ki, míg a rögbiben a jó rugókészség fial sok pontot.
Angliában így lehet nagy sztár Wayne Rooney a Manchester United-bıl, aki sokáig rögbizett. Az angol
válogatott rugósztárjáról, Jonny Wilkinsonról (ld. a képen rúgás közben) pedig David Beckham
nyilatkozta egyszer, hogy irigyli a rugótechnikáját.
A rögbiben pont az a terület került kiválóan leszabályozásra és kontrolálásra, ami más sportokban nem,
és ez az agresszivitás. Emellett ideális köznapi keménységet fejleszt, mindezt 15 ember magas szintő
együttmőködésére építve a pályán.
A tavaszt illetıen a következı lehetıségeket szeretnénk kiépíteni, részben már a gyerekek és a szülık
részérıl fellépı igényekhez igazodva:
- az U11-es csapatnál (3. és 4. osztályosok) heti két edzés, tavasz vége felé alkalmi mérkızések más
csapatokkal
- az U9-es csapatnál (1. és 2. osztályosok) elsısök közül is toborzás, és maradna a heti egy edzés, ez évben
az elsı alkalmi mérkızések más csapatokkal
- egy U7-es csapat edzéseinek elindítása, részben elegendı óvodai nagycsoportos jelentkezése esetén.
Az edzésidıpontok kialakításánál számos tényezıt kell figyelembe venni, ezért most még nem tudunk
pontos napokat mondani a március végétıl a Parkerdıben tartandó edzésekkel kapcsolatban. Továbbra is
várható, hogy a délután elsı felében tartanánk az edzéseket.

