2007.12.04. A mai edzés igen gyér látogatottsággal ment, és számosan nem értesítettek elıre. Ezek
fényében megfontolandó a fenti érdi szalagos torna részünkrıl lemondása.
http://videa.hu/play.php?v=SdI3K7KukevYhKfv
http://videa.hu/play.php?v=CWMdojNV2UHeWJKN

2007.12.05. Két kis mobilkamerás edzésfelvétel néhány
héttel ezelıttrıl, hála Ormayéknak.
2007.11.27. kedd: MAI U10 ÉS U12 EDZÉS ELMARAD. A
PÁLYA NEM MENT ÁT A 13.00-ÁS VIZSGÁLATON - A
HİMÉRSÉKLET ÉS A SZÉL JÓ LENNE, DE EGY OLVADT
HÓRÉTEG BORÍTJA MÉG A PÁLYÁT, AMITİL AZ ELESİK
AZONNAL ELÁZNÁNAK, AZAZ RÖGTÖN MEGFÁZNÁNAK.
KÖVETKEZİ ALKALOM: PÉNTEK 14.30 PARKI!!!
2007.11.23. Sárdagasztók---------------------------->
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071123SarEdzes.jpg
2007.11.17. szombat Bulgária. A Magyar Rögbiválogatott a helyiek
ellen játszik EB csoportmérkızést a délután folyamán.
Magyarország gyızött 32-6-ra, félidı: 12-6.
Tudósítás a szövetség honlapján: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=561
Tabella és csoporteredmények az Európai Szövetség honlapján:
http://www.fira-aer-rugby.com/competition_detail.php?compet=93&gpement=760
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071117SzfvrMegyTrn-csap.jpg
2007.11.17. szombat 9.00-12.00 Fejér Megyei Utánpótlás Bajnokság Minitorna - ELSİ
ALKALOMMAL
A fejér megyei csapatok közül Agárd, Velence, Székesfehérvár képviseltette magát, s
vendégként Biatorbágy is csapatot indított az elsı alkalommal megrendezett
eseményen, melyért köszönet a Székesfehérvári klub
szervezıinek. Három korosztályban folytak a mérkızések,
mini, kölyök és kadet csapatok versenyeztek, így az AG06 mini csapata is
indult.
Az eseményen még nem képviseltette magát a Pusztaszabolcs és a
Dunaújváros.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071117SzfvrMegyTrncsapmeccs.jpg
Az agárdi minik két kemény mérkızést játszottak, a kecskeméti tornán
mutatottnál jobb teljesítménnyel, de láthatóan még sok tanulnivaló van a szereléses mőfajban, számos
elem biztos tudása hiányzik ahhoz, hogy a szalagosban megszokott kreatív és technikás játékot
produkálhassa a csapat.
Az elsı mérkızés a fehérváriak ellen zajlott. Nem igazán érezte az Agárd a ritmust, a végeredmény 35-15ös vereség lett.
A következı mérkızés a tornagyıztes Velencei Kék Cápák ellen sokkal reményt keltıbb volt, az elsı
félidıben fej-fej melletti eredmény született. Végül a jóval nagyobb Cápák 40-15 arányban
gyızedelmeskedtek.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071117SzfvrMegyTrn-Capakkal.jpg
Köszönhetıen a viszonylag szők mezınynek így is bronzérem került fiaink nyakára.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071117SzfvrMegyTrn-dijkioszton.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071117SzfvrMegyTrn-dijkioszton0.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071117SzfvrMegyTrn-dijkioszton1.jpg
Elızetes: Szombaton, 17-én délelıtt Székesfehérvárott minitorna. Indulás: 8.30, érkezés 12.30. Feltételek a
szokásosak.
DIÁKIGAZOLVÁNY KELL!!!!!

2007.11.16. A mai parkerdei 14.30-as edzés az U10 és 12-nek és a hasonlóan a holnapi fehérvári torna is
MEGTARTÁSRA KERÜL.
Oviedzés a tornateremben rendben.
A város honlapjára felkerült értesítés az ovis edzésekrıl:
http://www.gardony.hu/uj/htm/hirek.php?id=1382
2007.11.13. A mai, keddi edzésre számosan nem jöttek el és nem is jelezték ezt. Továbbra is az a helyzet,
hogy indokolatlanul megnehezíti ez a hozzáállás a szervezést és persze azok kedvét is elveszi, akik
megjelennek.
2007.11.09. péntek: A mai, pénteki 14.30-as parkerdei U10 és U12 edzést, mivel elmossa az esı, az
ovisokkal együtt a VVSI tornatermében tartjuk 16.00-tól!!!! Tornaterembe utcai cipınek hozzunk váltóedzıcipıt is!!
2007.11.06. kedd: A MAI EDZÉS ESİ MIATT ELMARAD!!

2007.11.03. Területi Diákolimpia, Kecskemét - Sóstói Stadion
gyönyörő ıszi idıjárásban - valószínőleg ez volt az utolsó ilyen szép nap - gyönyörő körülmények között
és mintaszerő rendezést élvezve vettünk részt több mint 40 különbözı korosztálybeli rögbicsapat
társaságában a tornán. http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103U12oklevel.jpg
Ismét történelmi (mármint a mi mini-történelmünket tekintve) eseményhez érkeztünk,
elıször vettünk részt szereléses rögbitornán. A várható eredmény született, minden
csapattól kikaptunk, alkalmankénti rutin és a fizikum térdre kényszerített bennünket, de
a maga módján mindenki hısiesen küzdött és állta a szalagos rögbihez képest szokatlan
"csapásokat". Kiemelhetı a harcosok közül Ormay Geri és Hulej Koppány, akik
felvették a versenyt a legerısebbekkel is.
Ami nyilvánvaló, hogy néhány hét gyakorlás kevés volt az új módiban megerısödéshez.
Amit már remekül játszottunk a szalagos formában, nyomokban sikerült csak
megvalósítani a szereléses verzióban, de próbának és tanulságnak kiváló alkalom volt,
ahogy a csapat is jó érezte magát ezen a napon, melyért köszönet a rendezıknek, s a szülıknek is.
ELİZETES:
November 3-án, szombaton Területi Diákolimpia Kecskeméten, az U12-es csapat itt szereléses rögbi
kategóriában indul már. Indulás reggel 8.00-ig a Parkerdıbıl. A torna 10.00
indul a Sóstói Stadionban. Várható érkezés: késı délután.
Szokásos feltételek: DIÁKIGAZOLVÁNYT HOZNI! Szendvicsek, innivaló
bıségesen, esısebb idı esetén vízálló kabát, csereruha ha valaki esetleg teljesen
átvizesedne, cherneles alsó, fölsı, és melegítı, illetve stoplis valamint sima
edzıcipı is kell. Költség: büfé és esetleg benzinköltség hozzájárulás.
Utazó keret: Ormay Geri, Ormay Ricsi, Móricz Gergı, Kiss Márk, Huszár
Bálint, Hulej Koppány, Oláh Dandó, Molnár Bendegúz, Tóth Benedek, VidaSzőcs Lala, Ormay Krisztián
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103U12cs.jpg
Végeredmény a mini korcsoportban:

1.
2.
3.
4.

Bolyai-Kırösi Általános Iskolák, Érd
Vörösmarty Mihály Általános, Közép és Mővészeti Iskola, Kápolnásnyék
7.sz. Általános Iskola, Gyöngyös
Vízivárosi Általános Iskola, Székesfehérvár

5. Vitéz János Fıiskola Gyakorló Általános Iskolája, Esztergom
6. Agárd - Nagy Kócsag Rögbi
Ormay Gabi "néni" szösszenete a hétvégérıl - a Chernel honlapjára szánva:
Rögbi - Az elsı szereléses megmérettetés
Többen is úgy gondoltuk, jó kis családi kirándulást kanyarítunk ebbıl a kecskeméti
sporteseménybıl.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103KmetTornaextrafot
ok/aDSC00818.JPG
Egész héten azon rimánkodtunk, hogy az ég is legyen kegyes hozzánk. A
szombati idıjárás egész tőrhetınek indult. A kocsi anyósülésén
sikeresen végigaggódtam az utat: Mégiscsak ez lesz az elsı szereléses
versenyük; vajon kinek milyen testrésze fog törni, zúzódni, húzódni?
Szerintem a férjem is aggódott, de nagy és erıs férfi lévén ezt nem mutatta.
Meglepıen könnyen és gyorsan értünk Kecskemétre, és a stadiont is egyszerően megtaláltuk.
Hatalmas volt, és attól féltem, elveszítjük a fiainkat. Bár a sárga mezek elég jól kitőntek a
tömegbıl.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103KmetTornaextrafot
ok/aDSC00835.JPG
A regisztráció után megtaláltuk a pályát is, ahol játszanunk kellett. Az
1996. január 1. után születettek korcsoportjában hat csapat vett részt
a küzdelmekben. Körmérkızéseket játszottak, így szinte folyamatos
mozgásban voltak.
Csapatunk tagjai (balról jobbra): Móricz Gergı, Ormay Gergely, Hulej Koppány, Huszár Bálint,
Ormay Richárd, Oláh Dániel, Molnár Bendegúz, Tóth Benedek
Aki nincs a képen, de oroszlánrészt vállalt a mérkızésekbıl: Szabó Márk
És kabalaként a jövı rögbis nemzedék: Vida-Szőcs Lala, és Ormay Krisztián.
Tigrisként harcoltak a fiúk a pályán, de sajnos ez nem volt mindig elég. Minimum Kardfogú
Tigrisként kellett volna.
Míg a szalagos rögbi tornákon mindenhol elsıként végeznek a
korcsoportjukban, addig ez az „igazi” rögbi még egy kicsit idegen
számukra.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103KmetTornaextrafot
ok/aDSC00840.JPG
Laikusként megfogalmazva: a kétfajta játék között lényegében az a
különbség, hogy míg a szalagos rögbiben a játékos oldaláról lelógó
szalagot kell leszakítani, addig a kontakt rögbiben a combját átkarolva le kell dönteni a lábáról.
Ez kicsit durvának hangozhat, de a gyerekek az edzéseken folyamatosan azt gyakorolják, hogyan
kell úgy esni, illetve a másikat úgy leszerelni, hogy az ne okozzon sérülést.
Bár a mostani tornán sereghajtóként végeztek, nem voltak elkeseredve, mert rengeteg új
élménnyel gazdagodtak. És jó pár kék-zöld folttal.
S míg a pályán ellenfélként küzdöttek más csapatokkal, a mérkızések
között békésen kergetıztek és labdáztak együtt. A fiúk is ismerkedtek
egymással, és mi szülık is. Voltak, akikkel már régi ismerısként
üdvözöltük egymást.
Hiába támadt fel a szél, jókedvünket nem fújta el, s meglepetésként
egy szép kupával és oklevéllel is gazdagodtunk.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103KmetTornaextrafot
ok/aDSC00844.JPG
Péterbá volt segítségemre, hogy egy kicsit szakmai szemmel elemezze a fiúk teljesítményét:
A kecskeméti torna mérföldkı volt a csapat életében, az elsı megmérettetés a szereléses

(kontakt) rugby világában. Az eddig játszott szalagos verzió után, amiben csapatunk nem igazán
talált már legyızıre korosztályában, belépés az igazi (felnıttes) játék
világába, mindenképpen a legmagasabb és legnehezebben leküzdhetı
akadály egy 10-12 éves gyerek számára. Az már csodaszámba ment
volna, ha egy-másfél hónapos gyakorlás után elsık között végzünk a
régebben e verziót játszó csapatok között.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103KmetTornaextrafot
ok/aDSC00850.JPG
Ez a szombati verseny megmutatta kis játékosainknak e sport igazi
világát, mintát adott szerénységbıl (valljuk meg ıszintén, ebbıl a sok szalagos gyızelem után
nem volt megfelelı mennyiség!), a csapat egységének fontosságából, és a rögbis közösség
életébıl.
A szereléses játékmódban nem elég a mezınybıl még így is kimagasló
futógyorsaságunk és az átlagosnak mondható technikai
felkészültségünk, sok tenni való van még a biztos fogás elsajátítása, és
a mentális felkészülés (harcosság, bátorság, a csapattárs segítése)
területén.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103KmetTornaextrafot
ok/aDSC00854.JPG
Összegzés képen elmondható: a csapat helytállt a küzdelemben, a VI. helyezés sem szégyen, ez a
kezdet!
Mindenképen ki kell emelni a csapatkapitány Ormay Gergely és Hulej
Koppány játékát, akik még mezıny szinten is ragyogó teljesítményt
nyújtottak, harcosságukkal és kemény fogó technikájukkal, de ugye ezt
a játékot hét csapattag játssza!
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071103KmetTornaextrafot
ok/aDSC00869.JPG
Nekünk edzıknek kijelölte a további utat a csapat fizikai és szellemi
felkészítése, fejlesztése tekintetében.
Azért büszkék vagyunk Rátok fiúk, ha nem is mindig mondjuk!!!!
Másik edzınk Lajos bácsi a csapat honlapján (www.agard.rugby.hu) fejtette ki
véleményét.
Végül is a srácok maguk vonták le a végsı következtetést: Sebaj, a nagyok is így
kezdték!
Ormayné Kovács Gabriella

2007.10.27. Magyarország - Norvégia 5-3 (0-3) Székesfehérvár, Bregyó közi
pálya
Küzdelmes szoros mérkızésen gyızött a magyar csapat, némi szerencsével is
a sok angol játékost felvonultató "norvég" válogatottban.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071027MagyNorvAgard.jpg
Október 27-én, szombaton Fehérvárott a Bregyó pályán
Magyarország-Norvégia rögbi EB válogatott mérkızés lesz 15.00-tól!!
Érdemes családi kirándulásokat szervezni a parkos területen lévı pályához.
ld. cikket és meghívót itt: http://www.agard.rugby.hu/index.htm#nm#nm
2007.10.23. kedd: a mai edzések a nedves, esıs viszonyok
miatt elmaradnak!!!!
2007.10.21. Franciaországban véget ért a rögbi
világbajnokság, Dél-Afrika gyızelmével. A Világszövetség
megválasztotta az év játékosát is Brian Habana, az
aranyérmes csapat szélsıje személyében.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071015LajosLomu.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071021LajosHabana.jpg
Az év edzıje Jake White edzı lett, nyilvánvalóan a világbajnok részérıl. A középdöntın és a döntıkön,

valamint egy esedékes világkonferencián a magyar szövetség képviseletében Vida-Szőcs Lajos alelnök vett
részt - ld. a képeken Lomu-val és Habana-val.

Az aranyos csapat - John Smith kapitány és Jake White edzı - Habana és az elnökök
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020SARWCWinner.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020SARWCWinnerSmithandWhite.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020SARWCWinnerHabana.jpg
Tényadatok a VB-rıl: Az RWC 2007 a világ harmadik legnagyobb sporteseménye a foci VB és az Olimpia
után. 20 csapat, 600 játékos, 6000 önkéntes szervezı 60 csoportban, 2,4 millió nézı, 350 ezer turista, 4
milliárd TV nézı, 48 meccs, 2500 tudósító, 12 város beleértve a walesi Cardiff-ot és skóciai Edingborought.

2007.10.21. Az elmúlt idıszakban a tavaly ısszel gyártott
szalagjaink erısen elhasználódtak. Egy teljesen új és sokkal
praktikusabb szett elkészítésében Péter bácsi és idıs hölgyek
segítettek.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071021ArHidkoszLev.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071021ArHidSeg.jpg

2007.10.20. Szalagos diáktorna a Gémjeinknek Esztergomban:
Kilenc csapat közül lettek szombat délután elsık U10-eseink Esztergomban.
6 esztergomi, 2 dági törp csapat mérkızött az elsı helyért, melyre 6 mérkızés után a mieink futottak be. A
színvonalas rendezvényen Suiogan Károly, Szölısi László és Neuzer András vezette a mérkızéseket,
csapatunk vezetıje, Váczi Péter bácsi partjelzıi feladatokat is ellátott.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-1csapat.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-1mnyito.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-3meccs.jpg

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020EsztU10okl.jpg
A résztvevı csapatok (7 iskola 9 csapata) és helyezéseik:
1. Agárdi Gémek (agárdi Chernel István Általános Iskola)
2., Esztergomi Lovagok (esztergomi Gyakorló általános iskola)
3., Esztergomi Vitézek (esztergomi Gyakorló általános iskola)
4., Esztergomi Tigrisek (esztergomi József Attila általános iskola)
5., Dági Óriások (Csolnok és környéke általános iskola)
6., Esztergomi Sólymok (esztergomi Petıfi Sándor általános iskola)
7., Esztergomi Oroszlánok ( esztergomi Babits Mihály általános iskola)
8., Esztergomi Keselyők ( esztergomi Mindszenthy József Katolikus általános iskola)
9., Dági Varázslók (Csolnok és környéke általános iskola)

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-4eligazitas.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-5tamadas.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-6tamadas.jpg
A rendezvény az Esztergomi Vitézek Rugby Se szervezésében az esztergomi rugby pályán kialakított 3 pályán

került megrendezésre. 12.30. órakor a résztvevı csapatok gyülekezését követıen az esztergomi klub elnöke
Neuzer András nyitotta meg a tornát, majd 3 csoportban a12 perces csoportmérkızésekre került sor. A
csoportküzdelmeket követıen a három csoport elsı, csoport második és csoport harmadik ismét körmérkızések
keretében csapott össze, majd így alakult ki a végsı sorrend.
A résztvevı közel 80 gyermek és a hozzájuk tartozó szülı sereg, az esztergomi gyermekek szülei által készített
finomságokat, melegszendvicseket, süteményeket, üdítıt és meleg teát fogyaszthattak a rendezvény ideje alatt.
A diákolimpia 15.00. órakor az eredményhirdetéssel és a díjak átadásával zárult.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-7vedekezes.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-8dijak.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-9azaranycsapat.jpg

A megrendezett diákolimpiát a Vitézek sikeresnek minısítették az alábbiak alapján:
- a torna 2,5-3 óra alatt lezajlott (a megnyitótól a zárásig), mely idı alatt minden csapat 4 (egyenként 12 perces)
mérkızést játszott, így a gyermekek megfelelıen "le voltak terhelve", mégsem volt a torna túl hosszú, nem volt a
gyermekek és szülık számára unalmas,
- a gyermekek és szülık számára biztosított ingyenes étel és ital, a mérkızések "környékén" tartotta mind azon
gyermekeket, akik éppen nem játszottak és a szülıket is,
- szintén a gyermekek számára készített ételek elkészítése több szülınek feladatot adott, így ık is "fontosnak"
érezték magukat és szívesen vettek részt az egyesület munkájában.

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-10JegjJat.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-11csk.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071020Eszt-12kacsazas.jpg
Rögbi Diákolimpiai Bajnokságon vettünk részt
Ormayné Kovács Gabriella beszámolója a Chernel honlapján www.chernel.hu
Október 20.-án reggel, hővös, borongós idıre ébredtünk. Az idı hiába volt szomorú, mi vidámak voltunk.
Fıleg a gyerekek örültek, mert nem kellett iskolába menniük.
Fél 10-kor volt a találkozó a Parkerdı bejáratánál. Addigra minden felhı eltőnt az égrıl, szikrázóan sütött a
nap, és mire Esztergomba értünk a szél is csillapodott.
Hat esztergomi, és két dégi csapattal kellett a fiúknak összemérni a tudásukat.
Egy jól megszervezett, sok mosollyal és még több izzadsággal teli délután után fiaink az elsınek járó kupát
vehették át.
Megjegyzem: igen megérdemelten, mert okosan, jó taktikával, a csapatjáték szépségeit megcsillantva,
fölényesen nyerték meg a Bajnokságot, mintegy hat meccset végigjátszva.
Csapatunk tagjai a következık voltak: Fierpasz Erik, Ormay Ricsi, Oláh Dandó, Kovács Dávid, Molnár Bendi,
Kulák Attila, Szabó Márk, Tóth Benedek.
Az Esztergomiak vendégszeretete is megérdemel néhány szót.
Forró teával, melegszendviccsel és többféle süteménnyel vártak minket. Még gyermekeinket is
megajándékozták egy-egy Chernel színeket idézı pólóval. Vagyis vendégszeretetbıl és szervezésbıl ötöst
érdemelnek.
A délután megkoronázásaként a csodás Duna-parton a Párkányi-híd lábánál kavicsdobáló versenyt rendeztünk,
amit a srácok nagyon élveztek. Késıbb még néhányan megnéztük a Holt-Duna ág mentén sorakozó
gesztenyefákat, melyek csodás látványt nyújtottak az ıszi napsütésben.
Kora este értünk haza, mert egy kis kerülıvel, Visegrád és Szentendre felé jöttünk.
A sportverseny a testet, a Dunakanyar látványa a lelkünket táplálta.
Mindent egybevetve, nagyszerő napot kerekítettek nekünk a fiúk.

2007.10.12. Október 27-én, szombaton Fehérvárott a Bregyó pályán Magyarország-Norvégia
rögbi EB válogatott mérkızés lesz!! Érdemes családi kirándulásokat szervezni a
parkos területen lévı pályához. Mindenesetre Péter és Lajos bácsik kocsijában
is akad 1-2 szabad hely 14.00 órás indulással. Az EB csoport állása itt tekinthetı
meg.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071027MagyNovMH.jpg
2007.10.10. Változás: keddenként mindkét edzés 1 órával korábban kezdıdik a
sötétedés miatt!!!
Péntekenként kérjük az U10-eseket is jöjjenek az U12 fél négyes edzésére, akik
fociedzésen vannak, edzés végén jelentkezzenek be a friss hírekért Péter bácsihoz (elérhetıségeit ld. fent!).
Október 16-i keddi edzés elmarad.
Október 20-án Péter bácsival várhatóan Esztergomi diáktornára megy az U10-es csapat, kéretik az İ
mobilján, e-mailjén érdeklıdni!
A honlap 12-tıl 22-ig nem frissül!
A Rögbi Világbajnokság meccseit mostantól a Sportklub is közvetíti, egészen a 21-i döntıig - magyar
kommentárral.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071006ErdSzalU12.jpg
2007.10.06. Az érdi tornára némi késéssel szerencsésen beértünk.
Az U12-es csapat a szalagos mezınyben, szemmel láthatóan
idısebb ellenfeleivel szemben szépen teljesített, erısségeinket
kihasználva végig uralta a mérkızéseket és egy figyelmetlenség
okozta döntetlenen felül megnyerte valamennyi mérkızését az
ötcsapatos csoportban.
AG06-Szentes 15-10
AG06-Batthyányi Érd 15-10
AG06-Velencei Kék Cápák 25-20
AG06-Kırösi Érd 20-20
Az U10-es csapatnak sajnos nem jött ki a lépés, figyelmetlenség és több
külsı körülmény játszott kissé ellenünk, így egy döntetlen és két vereség a
mérleg. na ne lehet mindig a csúcson lenni :-)
AG06-Esztergom/Körösi vegyes 15-20
AG06-Esztergom II. 20-20
AG06-Esztergom I. 10-15 itt sajnos célvitel felé tartva fújták le az akciónkat
idı elıtt befejezve a mérkızést a szervezık kérésére.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/071006ErdSzalU10.jpg
2007.10.04. OKTÓBER 6-ÁN SZOMBATON U10 ÉS U12 CSAPATOKKAL MEGYÜNK AZ ÉRDI
SZALAGOS TORNÁRA. INDULÁS 9.00 Polgármesteri Hivatal elıtt - ÉRKEZÉS: 13.00-14.00 KÖRÜL!
Szendvicsek, innivaló bıségesen, esısebb idı esetén vízálló kabát, cherneles alsó, fölsı, és melegítı, illetve
stoplis valamint sima edzıcipı is kell. Költség: esetleg benzinköltség hozzájárulás.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070929EsztAgardU10-1.jpg
2007.09.29. szombat délelıtt: Fehérvárott a Köfém pályán a Magyar
Kupa 7-es tornasorozat mellékében játszottunk több felkészülési
mérkızést az Esztergomi Gyakorló Ált. Isk. két U9-es csapata és a
fehérvári kis U10 ellen.
Az eredmények:
Esztergom I. - AG 25-25 jv: Vida
Esztergom II. - Fvár 10-10 jv: Szölısi
Fvár - AG 15-30 jv: Vida
Esztergom I. - AG 20-15 jv: Vida
Esztergom I. - Fvár 20-5 jv: Szölısi
Esztergom II. - AG 15-20 jv: Szölısi
Esztergom I. - AG 20-20 jv: Vida
Erısségeinket hoztuk, védekezésben sokkal jobban oda kellene figyelni, és hát korosztályunk más csapatai
is szépen fejlıdnek.
Számos kép a szövetségi honlapon:
http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=503

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070929EsztAgardU10.jpg
2007.09.27. Az Fehérvárra az esztergomiak ellen eddig a következık jelentkeztek biztosra: Fierpasz Erik,
Kulák Attila, Oláh Dani, Tóth Benedek, Molnár Bendi, Kovács Dávid.
A szállítást Péter bácsival ketten megoldjuk, ebédre itthon leszünk.
Sajnos Császár Roli szárnyát szegte egy fáról landolás során, így rá
pár hétig nem számolhatunk.
a KIS ESZTERGOMIAK ELLEN FEHÉRVÁROTT A KÖFÉMEN
JÁTSZUNK 10 ÉS 12 KÖZÖTT, AZ U10-ES CSAPATTAL.
GYÜLEKEZİ SZOMBAT 9.15 A PARKERDİBEN.
SÍMA ÉS STOPLIS CIPİ, CHERNELES FELSZERELÉS KELL!!!
2007.09.26. szerda: Gárdonyba látogatott néhány órás megbeszélésre
Alan Rees, aki fıszerepet játszik a magyar utánpótlásrendszer
finanszírozását biztosító tevékenység végrehajtásában. A magyar
utánpótlással foglalkozó beszélgetésre a Parkerdıben került sor.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070926AlanR.jpg
2007.09.25. U12 edzés néhány U10 vendéggel:

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070925u12.jpg
2007.09.18. kedd A ma megérkezett kis esıfront az U10 edzésd végét és az U12
edzést teljesen elmosta. Pótlás pénteken 15.30kor.
2007.09.17. A velencei csapatról egy kis cikk
jelent meg a Gárdonyi Hírmondóban.

http://www.agard.rugby.hu/FILM/07091
4Oviedzes.wmv
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070917CapakCikk.jpg
2007.09.14. péntek ovisok: http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070914Oviedz.jpg

2007.09.07. péntek: elindult a rögbi
világbajnokság Franciaországban. Ld. www.rwc2007.com Az RWC a világ harmadik legnagyobb
sporteseménye a foci VB és az Olimpia után. 20 csapat, 600 játékos, 6000 önkéntes szervezı 60
csoportban, 2,4 millió nézı, 350 ezer turista, 4 milliárd TV nézı, 48
meccs, 2500 tudósító, 12 város beleértve a walesi Cardiff-ot és skóciai
Edingborough-t. A döntı október 21-én lesz Párizsban.
Az eseményeket a fenti honlapon és a magyar szövetségi honlapon
www.rugby.hu kívül a DSF-en és a francia TV5-ön lehet itthonról
követni.
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070914VBpillk.wmv
Rögtön megszületett az elsı nagy meglepetés, a második vonalas
argentinok megverték a VB esélyes franciákat, akik még mellé a hazai
pálya elınyét is élvezik.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070911U12csapat.bmp
2007.09.07. péntek: ha az idı nem naposodik, tisztul ki határozottan, akkor ma
sem tudunk várhatóan edzést tartani egyik csoportnak sem. (végül az U12-nek
megvolt az edzés, az U7-nek ellenben elmaradt a beindult esı miatt)
2007.09.04. kedd: a délutáni edzéseket, ha eláll az esı, megtartjuk!!!!
Azaz fél öt: U10, fél hat U12.
SAJNOS NEM OLYAN AZ IDİ! A MAI EDZÉSEK ELMARADNAK!!
U12 péntek 15.30, ekkorra várom az U10-et is, aki ráér.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070831Ovik.jpg
2007.08.31. péntek: az U12-es edzésen elırehozott világbajnoki mérkızésre
került sor a 50 Cents és a Pingvinek csapata között, melyet az elıbbi nyert
egy közel egy órás gigászi mérkızés során 85-80 arányban.
50 Cents: Ormay Geri, Ormay Ricsi, Kulák Ati, Szabó Márk (elsı meccses)
Pingvinek: Mózs Barni, Kiss Marci, Oláh Dandó, Tóth
Beni, Molnár Bendi
Az oviedzésen ugyancsak nagy csata folyt. Ld. a
fényképet jobbra:

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070824U12.jpg
2007.08.29. Prága U20 B csoportos Európa Bajnokság:
Magyarország - Svájc 26-6. Következı mérkızés: Hollandia ellen, melyet 31-én 6-23
arányban elvesztettünk, ami a várt 80 pontos vereségnél sokkal jobb..
2007.08.24. Ma volt az elsı elfogadható részvétel az edzéseken. A nyár szétszabdalta sorainkat, sajnos
sokan nem éltek azon kérésünkkel, hogy esetleges hiányzásukat elıre jelezzék, kímélve ezzel a
csapattársaik és a mi idınket, energiáinkat. Na de most arccal az ısz felé.

VIDEÓK:

http://www.agard.rugby.hu/FILM/070821SereviRun.wmv
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070817edzesOvi.wmv

HAKA, egy angliai "helyi verzió"
Luca, az olasz Total Rögbi sztár
magyar felmenıkkel, játszott Dunaújvárosban pár percet a magyar válogatottban is.
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070820AngHAKA.wmv
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070820Luca.wmv
Minirögbisek akcióban:
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070820AngolFiukRoss.wmv
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070820IndiaiFiukCalc.wmv

Rosslyn Parki fiúk
-----------------------------

Kalkuttai rögbimenedék

az esemény jelentkezı csapatok szőkössége miatt elmaradt, de jövıre ismét tervezik megrendezni

I. EFORT azaz Egyetemisták - Fıiskolások Országos Rögbis Találkozója.
Idıpont:
2007. augusztus 18-19 szombat - vasárnap
Gárdony SPORT BEACH további info a helyrıl: www.sportbeach.hu
Helyszín:
Programok:
Szombat:
9.00 órától érkezés sátor állítás fürdızés
13.00 órától Strand rögbi (rögbeach) mérkızések
17.00 órától különféle gólyatábori vetélkedık némi alkohollal
21.00 órától bográcsozás és party a helyszínen vagy a Nádas discoban.
Vasárnap:
10.00 órától Strandröplabda és vízi foci mérkızések valamint egyéb vetélkedık.
17.00 órakor Eredményhirdetés.
-----------------------------------http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070817Rogbikak.jpg

2007.08.17. A pénteki fél hatos edzés az U12-nek együtt kerül megrendezésre a
fél négyes U10-es edzéssel. Városi bicikliút-avatási rendezvény lesz késı
délután. http://www.agard.rugby.hu/FILM/070817supemen1.MOV

videó
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070817supermen.jpg

2007.08.07. kedd 15.30: mai fél ötös edzés elutazások és az
idıjárás miatt elmarad. Várhatóan az idıpont is módosul az
elindult Jani bácsi fociedzésekkel ütközés miatt, amiben
többen is érintettek. A mai edzés pótlása a pénteki fél ötös
edzésen.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070808nyitas.jpg
Az U12 edzést ma megtartjuk, csak egy ismételt
felhıszakadás akadályozhat meg ebben bennünket.
2007.08.06. Egy filmecske az ovisok július 13-i
köszönet érte Csabi apukájának.
A péntek 13 nem fogott rajtunk.
http://www.agard.rugby.hu/FILM/070713Oviedzes.wmv
kb. 41 Mbyte

edzésérıl -

2007.08.03. Mai fél hatos U12 edzés elutazások miatt elmarad. Itthon lévı
U12-esek jöjjenek a fél négyes U10 edzésre.
U10-nek és ovisoknak rendesen fél négytıl és fél öttıl lesz
edzés, ha csak az idıjárás nagyon közbe nem szól.
Végül csak az U10 edzés lett megtartva, az ovisoké is elmaradt a bizonytalan idıjárás
miatt.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070808TwickenhamNyitas.jpg
2007.07.24. kedd Mai edzések a kiszámíthatatlan idıjárás és a számos nyaralás miatt
elmaradnak. Pótlás pénteken!
2007.07.20. Az I. Velencei Beach Rugby Kupa 2007. július 28-án, szombaton kerül megrendezésre a velencei
szabad strand homokos pályáján. A csapatok amatır (1 rögbis lehet köztük) és igazolt kategóriában nevezhetnek.
Részleteket ld. www.velence.rugby.hu
Eredmények: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=445
A harcias kolozsváriak:

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070627nyitas.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070721attores.jpg

2007.07.19. A programot a szélsıséges kánikula folytatódása miatt közös megegyezéssel törölnünk kellett
sajnos. Várhatóan augusztusban mi megyünk már csak hozzájuk.
Az esztergomiak július 21-én, most szombaton jönnek hozzánk U10 és U12 ellen játszani!
Tervezett program:
10.00 mérkızések - Parkerdı
12.30 ebéd - bográcsos - Parkerdı
14.00 strandolás a Velencei-tó partján - szabadstrand,
Augusztus közepén mi látogatunk hozzájuk!!!
07.07.16. A holnapi, kedd délutáni edzést a hıség ellenére megtartjuk. Mindenki megfelelı mennyiségő
innivalót hozzon magára, gyülekezı az erdıszéli árnyékban. Beszélgetünk, passzolgatunk és játszunk!
07.07.10. kedd - a mai edzés lehet, hogy elmarad a várható esı miatt az U12 és az U9 számára. Ha esik,
nem lesz edzés!!! Pótlás pénteken ugyanezen idıpontokban.
Végül a kicsik edzése maradt csak el!

http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070622vetodes.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070622NZfans.jpg

07.06.22. Június utolsó hetében a keddi edzés
rendben, a pénteki kivételesen csütörtökön lesz
ovisoknak, 2-osoknak és 3-4-eseknek pénteki
elutazásom miatt. L.
-----Nyáron egy hétvégi délután az érdi minirögbisek várhatóan hozzánk látogatnak, hogy számos meccset
játszunk egymás ellen, együnk valami bográcsosat,
majd megtámadjuk a strandot.
Az esztergomi kicsiktıl mi kaptunk meghívást egy
sokmeccses, fızéses partira a nyár folyamán.
Mindkét ügyben a részletek még kidolgozás alatt.
2007.06.22. A mai U11-es edzésen megjelent U11-esek
száma 0 azaz zero.
Kiváló alkalom volt a pálya felfestésére.
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070622szereltcel.jpg
http://www.agard.rugby.hu/kepek/2007II/070622szereltpassz.jpg
2007.06.19. Twickenhami minirögbisek: http://www.youtube.com/watch?v=D8g70oRjnyE
07.06.18. A FOCITÁBOR MIATT EZEN A HÉTEN CSAK A 3-4. OSZTÁLYOSOK EDZÉSEIT
TARTJUK MEG!!
Persze a haladóbb másodikosokat várjuk továbbra is a kedd és péntek fél hatos edzésre!
2007.06.17. Múlt pénteken Péter tartotta az edzéseket, mivel nekem hivatalos útra kellett mennem négy napra. A
monakói út azon belül történt, hogy 97 óta én képviselem Magyarországot évente 2-3-szor szerte a világban.
Most kocsival mentem, Agárd-Monakó 13 óra és 1250 km ZágrábLjubljana felé - ez soknak tünhet, de ahhoz képest hogy egyszer átautózam
az USA-n SF-tıl Washington, NY, Bostonig 6000 km 3 nap alatt, talán
rutinnak tünhet :-)
A pénteki kongresszusnyitón megjelent II. Albert herceg is.
A monakói stadion mellett laktunk a Marriott Port-ban. Érkezésemkor
azzal fogadtak, hogy az egyik barman magyar, késıbb megismerkedtem
Bonifáccal, aki a BGF-rıl tölti itt egyéves gyakorlatát.
A monakói (foci) stadion a helyszőke miatt szinte láthatatlan, a lakóblokkokba beépített.
A képen az európai szövetség elnöke, aki épp most kapta meg a legmagasabb francia kitüntetést, a Légion
d'honneur-t, a világszövetség alelnöke Bill Beaumont és a herceg.

2007.06.04. egy Budapest Sun cikk angolul, melyben rólunk is szót ejtenek és a mi fényképünk ékeskedik
az elején:
http://www.budapestsun.com/cikk.php?id=26545

