
Beszámoló (u18 EB Kazan) 
 
Dátum:  2017.08.21-08.27  
Korosztály:  Strandröplabda U18 
Program:  EB 
Lányok: 

- Tóth-Lakits Petra 
- Tátrai Nikolett 

Fiúk: 
- Stréli Bence 
- Hajós Artúr 

 
Edző: Buday Balázs 
 
Az u18 EB leírása röviden: 
 
        Nagyon örültünk, hogy lehetőséget kaptunk az U18-as EB-n a szervezőktől, hogy 
selejtezőt játszhassunk a bejutásért, így esetleg kiharcoljuk az EB részvételt. 
 Az utazást hétfő este kezdtük meg és éjfélre értünk a moszkvai reptérre. Sajnos rögtön 
nem volt csatlakozás, így az egész éjszaka az utazással telt. Nagyon fáradtan érkeztünk meg 
Kazanyba, ahol vártak minket és azonnal a szállodába szállítottak. Edzőpályát csak 16 órára 
foglalni, így 2-3 óra alvást tudtam csupán adni a játékosoknak. Az edzésünk a regeneráció 
jegyében telt, nagy fizikai teljesítményt nem várhattam az utazás után a játékosoktól, az 
ugrásból faló feladatokig el sem jutottunk. Az edzés utáni értekezleten a lányok a horvát, míg 
a fiúk örmény ellenfelet kaptak. Ezután korán megvacsoráztunk és lefeküdtünk aludni. Reggel, 
mivel előző nap nem tudtunk komolyabbat mozogni, újabb edzés várt a csapatokra. A 
mérkőzés korai időpontja miatt az ebédet kihagytuk, helyette könnyű nasi és folyadékpótlás 
volt számukra. 
 
A lányok mérkőzésével kezdtünk, elég szeles időben. Az elején hamarabb sikerült 
alkalmazkodnunk a szeles időhöz, mint a horvátoknak, így viszonylag nagyobb különbséggel 
nyerhettünk, de a másodikban már a nyugalmunk, küzdőképességünk volt a perdöntő. 
 

1 23-Aug 14:00 1 
Tóth-Lakits/Tátrai 

HUN [1] 

Becic, L./Becic, M. 

CRO [2] 
2-0 (21-14, 23-21) 0:33 

 
 
A fiúk meccse sem volt izgalommentes a szél miatt, de hozták Hajósék a kötelezőt (lányoknál 
bravúr a bejutás, a fiúkat a sikeres mevza és olimpiai selejtező után magasabbra taksáltuk): 
 

2 23-Aug 15:40 1 
Hakobyan/Miskaryan ARM 

[3] 

Hajós/Stréli HUN 

[2] 
0-2 (14-21, 11-21) 0:32 

 
 
Az esti sorsoláson nem voltunk maradéktalanul boldogok, hisz erős csoportokat kaptunk. A 
lányok svájci, orosz, török egységeket, míg a fiúk olasz, cseh és szerb csapatokat kaptak. 
Szerbiát vertük az olimpiai selejtezőben egyszer, egyszer pedig kikaptunk tőlük. Így volt 
reményünk a fiúknál a 24-be jutásra, a lányoknál ez szinte reménytelennek bizonyult. Nem is 
lőttünk mellé a látottak alapján: 
 

34 25-Aug 12:20 2 
Gedikoglu/Gozen TUR 

[17] 

Tóth-Lakits/Tátrai 

HUN [32] 
2-0 (22-20, 21-7) 0:28 

33 25-Aug 12:20 1 
Voronina/Bocharova 

RUS [1] 

Betschart/Lutz SUI 

[16] 
2-0 (21-14, 21-12) 0:32 

18 24-Aug 15:40 2 
Betschart/Lutz SUI 

[16] 

Tóth-Lakits/Tátrai 

HUN [32] 
2-0 (21-12, 21-13) 0:30 



17 24-Aug 15:40 1 
Voronina/Bocharova 

RUS [1] 

Gedikoglu/Gozen 

TUR [17] 
2-0 (21-2, 21-10) 0:24 

2 24-Aug 09:00 2 
Betschart/Lutz SUI 

[16] 

Gedikoglu/Gozen 

TUR [17] 
2-0 (21-17, 21-9) 0:32 

1 24-Aug 09:00 1 
Voronina/Bocharova 

RUS [1] 

Tóth-Lakits/Tátrai 

HUN [32] 
2-0 (21-14, 21-11) 0:29 

 
Viszont minden meccsen kihozták magukból a lányok a maximumot, kivéve talán a törökök 
elleni mérkőzést, ahol vezettek az első játszmában, de a szett vége nem sikerült, a 
másodikban viszont simán kikaptunk. Ezen a mérkőzésen sajnos nem tudtam nekik segíteni, 
mert a fiúk csehek elleni mérkőzése elhúzódott és a szabály szerint a megkezdett mérkőzésre 
már nem lehet beülni. 

Összességében elégedettek vagyok a lányokkal, végig küzdve harcoltak a jóval jobb 
játékerőt képviselő csapatok ellen és fontos tapasztalatokat gyűjtöttek a jövőbeli pályafutásuk 
számára. 
 
A fiúk azonban alaposan rácáfoltak a nemzetközi várakozásokra, hisz a csoportjukat egy 
bravúrgyőzelemmel kezdték az olaszok ellen. A csehek elleni meccs a 3 meccslabda ellenére 
sem sikerült, de a szerb meccs megnyerésével ugyan úgy 2 győzelemmel álltunk, mint a 
riválisaink. Az egymás közötti összevetésben pedig mi voltunk a legjobbak, így 
csoportelsőként azonnal a 16- ba léptünk! 
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Vukmirovic/Vujovi

c SRB [22] 
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Hajós/Stréli HUN 

[27] 
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0:3

0 

 
A 8 közé kerülésért a finn-észt meccs győztese várt ránk. Az észtek simán nyertek, így velük 
játszhattunk.  

62 26-Aug 14:50 3 
Hajós/Stréli HUN 

[27] 

Meius/Tammearu M. EST 

[13] 
0-2 (15-21, 13-21) 0:28 

 
Sajnos a mérkőzés jó részében elvesztettük a hosszú labdameneteket, ettől türelmetlenekké 
és hitehagyottakká váltunk, ami vereséghez vezetett. Ám így is hatalmas eredmény a fiatal 
párostól az EB 9.hely!  
 A fiúk nagyon motiváltan érkeztek haza és próbálják elérni, hogy magántanulói 
státuszba kerüljenek, ezzel megteremteni a lehetőségét annak, hogy délelőttönként is labdás, 
valamint erőnléti edzéseken vehessenek részt 
  
 
 
 

 

 



Beszámoló (u22 EB Baden) 
 
Dátum:  2017.06.14-06.19  
Korosztály:  Strandröplabda U22 
Program:  EB 
Lányok: 

- Papp Lujza 
- Dénesi Dalma 

Fiúk: 
- Oláh Botond 
- Benkő Balázs 

 
Edző: Buday Balázs, Oláh Zsolt 
 
Az u22 EB leírása röviden: 
 
        Nagyon örültünk, hogy lehetőséget kaptunk az U22-es EB-n való részvételre. Ez már a 
felnőtt korosztály előszobája, nemzetközi klasszis párosokkal az indulók között. A szövetség 
vezetőivel egyetértésben olyan párosok kerültek nevezésre mindkét nemnél, akik letették a 
voksukat a szakág mellett és elkötelezetten végezték a felkészülést az évben. A férfi 
csapatunk több fedett versenyen is részt vett, így talán tőlük várhattunk nagyobb ellenállást a 
mérkőzéseken a nemzetközi sztárpárosok ellen. 
Gépjárművekkel utaztunk a helyszínre és miután megérkeztünk, egy átmozgató edzést 
tartottunk. Itt mindkét csapat ismerkedett a homok minőségével és a környezeti viszonyokkal. 
A levezetés és a nyújtás után elautóztunk abba a hotelba, ahol a technikai értekezlet és a 
sorsolás volt. 
 A lányok csapata pont a harmadik és negyedik kalap határán volt, így azokat a 
csapatokat, akik ebbe a kategóriába estek, sorsolás keretében besorolták a végleges 
pozíciójukba. Itt a mi lányaink csúsztak fel a harmadik kalapba, így elvileg jöhetett volna egy 
hasonló erősségű csapat is az ő csoportjukba. Sajnos pont az ellenkezője történt, hisz a 
negyedik kalapnak megvan a veszélye, hogy az él országok második csapatai is ide vannak 
besorolva! Így mi Norvégia, Németország és Svájc csapataival küzdhettünk, az alábbiak 
szerint: 

40 16-Jun 14:00 4 
Papp/Dénesi HUN 

[20] 

Buser/Marolf 

SUI [29] 
0-2 (13-21, 10-21) 0:31 

39 16-Jun 14:00 3 
Arnholdt/Welsch 

GER [4] 

Garder/Lunde 

NOR [13] 
2-0 (21-11, 21-14) 0:29 

24 15-Jun 17:20 4 
Garder/Lunde NOR 

[13] 

Buser/Marolf 

SUI [29] 
0-2 (13-21, 19-21) 0:34 

23 15-Jun 17:20 3 
Arnholdt/Welsch 

GER [4] 

Papp/Dénesi 

HUN [20] 
2-0 (21-10, 21-12) 0:33 

8 15-Jun 10:40 4 
Garder/Lunde NOR 

[13] 

Papp/Dénesi 

HUN [20] 
2-0 (21-15, 21-14) 0:35 

7 15-Jun 10:40 3 
Arnholdt/Welsch 

GER [4] 

Buser/Marolf SUI 

[29] 
2-1 (21-15, 15-21, 15-11) 0:45 

 
Összességében elégedettek voltunk a lányokkal, végig küzdve harcoltak a jóval jobb játékerőt 
képviselő csapatok ellen és fontos tapasztalatokat gyűjtöttek a jövőbeli pályafutásuk számára. 
 
A férfiak Anglia, Csehország és az esélyes Oroszország ellen léphettek pályára. Ezeken a 
mérkőzéseken sem mi voltunk az esélyesek, de a cseh csapat tagjait legalább ismertük a 
prágai fedett versenyekről. Nem együtt indultak ezeken és mindig vereséget szenvedtünk 
tőlük. Az oroszok ellen kezdtünk, akik ellen a fiúk megmutatták, hogy nem feltett kezekkel 
érkeztünk, de természetesen győzelmi reményünk nem lehetett. Az angolok egy nagyon 
szeles időben könnyedén léptek át rajtunk, mi nem tudtunk alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez sajnos. A csehek ellen azonban nagyon bátran és agresszíven kezdtünk és 



ezt a stílusunkat meg is őriztük a mérkőzés végéig, így mi örülhettünk egy hatalmas sikernek, 
hisz egy második kalapos csapatot ütöttünk el a továbbjutástól, az alábbiak szerint: 
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Ezzel lehetőségünk nyílt a 16-ba jutásért játszani, ahol az előző év u19-es VB harmadik 
alakulatát kaptuk Lettországot: 
 

56 17-Jun 10:40 4 
Smits/Samoilovs LAT 

[16] 

Oláh/Benk? HUN 

[29] 
2-0 (21-16, 21-19) 0:31 

 
Egy teljesen nyílt, szoros meccsen vesztettünk, ahol láthattuk, hogy hatalmas lehetőség van 
a fiatal párosunkban, hisz ők még három évig ebben a korosztályban játszhatnak. Ha a 
fejlődésük zavartalan, töretlen, akkor talán a következő években lesz lehetőségünk előre lépni 
és igazán nagyot alkotni! Nagyon motiváltan érkeztünk haza. 
  

 
 
 



Beszámoló (u20 mevza Catez) 
 
Dátum:  2017.07.09-07.11 Catez 
Korosztály:  Strandröplabda U20 
Program:  Mevza 
Lányok: 

- Hajós Aliz, Faragó Anna 
- Juraszik Patrícia, Papp Lujza 

Fiúk: 
- Hajós Artúr, Stréli Bence 
- Benkő Balázs, Oláh Botond 

 
Edző: Buday Balázs 
Kísérő: Oláh Zsolt 
 
Az u20 Mevza leírása röviden: 
         
Szövetségi kisbusszal utaztunk a helyszínre és miután megérkeztünk, egy átmozgató edzést 
tartottunk. Itt minden csapat ismerkedett a homok minőségével és a környezeti viszonyokkal. 
A levezetés és a nyújtás után elautóztunk abba a hotelba, ahol a technikai értekezlet és a 
sorsolás volt. A lányok és fiú csapatok két-két csoportba lettek besorolva, ahol a csoportelsők 
döntőzhettek, a másodikak a harmadik helyért küzdhettek és így tovább. 
 
 Az értekezlet után felhívtam a játékosok figyelmét arra, hogy tegyék túl magukat a 
korosztályos döntők (elmúlt két nap) fáradalmain lelkiekben és pörögjenek fel a nemzetközi 
megmérettetésnek megfelelően, annak az elvárt szintjére. 
 

A lányok a csoportjaikban a harmadik és a negyedik helyet szerezték meg, legyőzve a 
horvát és izraeli csapatokat, de alul maradva a szlovén és osztrák, valamint a cseh egységek 
ellen. A helyosztókon is osztrák és szlovén ellenfél jutott, így a 6. (Juraszikék) és 8. (Faragóék) 
helyen végeztek. 
 
Összességében elégedettek voltunk a lányokkal, végig küzdve harcoltak a jóval jobb játékerőt 
képviselő csapatok ellen is és a verhetőbb csapatok ellen pedig diadalmaskodtak. Ezt 
bizonyította az a mérkőzés is, amikor Jupáék 4 meccslabdát hárítva döntő szettre 
kényszerítették az osztrákokat és ott is csak nagy csatában lehetett őket legyőzni! Hajósék 
szintén jól működtek együtt, talán ha nem csak idényszinten játszanának együtt, akkor esetleg 
komolyabb célokat is kitűzhetnének maguk elé. Azonban így is fontos tapasztalatokat 
gyűjtöttek a jövőbeli pályafutásuk számára, megismerték a korosztályos erőviszonyokat a 
térségünkben. 
 
A fiúknál a Hajós- Stréli egység meglepően jól szerepelt, hisz u18-asként a csoportjában 
győzni tudott, méghozzá nagyon stabil játékkal. Oláh és Benkő is kitett magáért, megnyerve a 
másik csoportot! Így fordulhatott elő az, amire még nem volt példa, hogy két magyar egység 
játssza a mevza döntőt! Itt kisebb meglepetésre megismétlődött az, ami a korosztályos 
mérkőzésükön (igaz, ott csak 1 szettben), hogy a fiatalabb páros győzött. 
 
Az elmúlt fél évben mindkét páros nagyot fejlődött, szezonon kívül is tornákon vesz részt. Ha 
ez a fejlődési ütem zavartalan, töretlen marad, akkor talán a következő években lesz 
lehetőségünk előre lépni és igazán nagyot alkotni majd felnőtt szinten is!  
  
 
 
  
 
 
 
 
 



Beszámoló (u18 mevza Catez) 
 
Dátum:  2017.06.30-07.02 Catez 
Korosztály:  Strandröplabda U18 
Program:  Mevza 
Lányok: 

- Horváth Flóra, Törköly Kinga 
- Tóth-Lakits Petra, Tátrai Nikolett 

Fiúk: 
- Hajós Artúr, Stréli Bence 
- Jamil Ghazal, Balogh Marcell 

 
Edző: Buday Balázs 
Kísérő: Stréli Gábor 
 
Az u18 Mevza leírása röviden: 
        
Gépjárművekkel utaztunk a helyszínre és miután megérkeztünk, egy átmozgató edzést 
tartottunk. Itt minden csapat ismerkedett a homok minőségével és a környezeti viszonyokkal. 
A levezetés és a nyújtás után elautóztunk abba a hotelba, ahol a technikai értekezlet és a 
sorsolás volt. 
 A lányok és fiú csapatok két-két csoportba lettek besorolva, ahol a csoportelsők 
döntőzhettek, a másodikak a harmadik helyért küzdhettek és így tovább. 
A lányok a csoportjaikban a harmadik és a negyedik helyet szerezték meg, legyőzve a horvát 
és izraeli csapatokat, de alul maradva a szlovén és osztrák egységek ellen. A helyosztókon is 
osztrák és szlovén ellenfél jutott, így a 6. (Horváthék) és 8. (Tátraiék) helyen végeztek. 
Összességében elégedettek voltunk a lányokkal, végig küzdve harcoltak a jóval jobb játékerőt 
képviselő csapatok ellen is és a verhetőbb csapatok ellen pedig diadalmaskodtak. Fontos 
tapasztalatokat gyűjtöttek a jövőbeli pályafutásuk számára, megismerték a korosztályos 
erőviszonyokat a térségünkben. 
 
A fiúknál a Hajós- Stréli egység meglepően jól szerepelt, hisz a csoportjában győzni tudott, 
méghozzá nagyon stabil játékkal. Jamilék is belekóstolhattak a nemzetközi létbe és első 
tornájukon a csoport harmadik helyet szerezték meg. Így a döntőben és az 5.helyért is osztrák 
ellenfelet kaptunk, akik esélyesnek számítottak ellenünk. Az 5.helyért ezt érvényesíteni tudták, 
ám a döntőben, hatalmasat küzdve, meglepetésre mi nyertünk! Idegenben mevza győzelmet 
még sosem sikerült kivívnunk, ami nagy örömünkre szolgált. Az elmúlt fél évben a páros 
nagyot fejlődött. Ha ez zavartalan, töretlen marad, akkor talán a következő években lesz 
lehetőségünk előre lépni és igazán nagyot alkotni majd felnőtt szinten is! Nagyon motiváltan 
érkeztünk haza és vetettük bele magunkat a munkába, következő feladatokba. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló (u18-20 mevza Brno) 
 
 
 



Dátum:  2017.08.11-08.13 Brno 
Korosztály:  Strandröplabda U18-20 
Program:  Mevza 
Lányok u20: 

- Hajós Aliz, Faragó Anna 
- Harmat Borbála, Orbán Orsolya 

u18: 
- Horváth Flóra, Törköly Kinga 
- Tóth-Lakits Petra, Tátrai Nikolett 

 
Edző: Buday Balázs 
Kísérő: Kovács Andrea 
 
Az u20 Mevza leírása röviden: 
         
Szövetségi kisbusszal utazott a csapat a helyszínre, Kovács Andrea vezetésével. Én később 
tudtam csatlakozni, egyéb elfoglaltságaim miatt. A helyszínen érkezésünk után egy átmozgató 
edzést tartottunk. Itt minden csapat ismerkedett a homok minőségével és a környezeti 
viszonyokkal, próbálta kiheverni az utazással járó izom és egyéb fáradalmakat. A levezetés 
és a nyújtás után elautóztunk abba a hotelba, ahol a technikai értekezlet és a sorsolás volt. A 
lányok itt csoportokba lettek besorolva, ahol a csoportelsők döntőzhettek, a másodikak a 
harmadik helyért küzdhettek és így tovább. 
 
 Az értekezlet után felhívtam a játékosok figyelmét arra, hogy tegyék túl magukat a 
fáradalmaikon lelkiekben és pörögjenek fel a nemzetközi megmérettetésnek megfelelően, 
annak az elvárt szintjére. Orbán Orsolya és Harmat Borbála idén először versenyzett 
nemzetközi szinten (az előző tornán Juraszik- Papp kapott lehetőséget), így tőlük kettőzött 
figyelmet kértem, hisz fontos tapasztalatszerzési lehetőséghez jutnak a mevzán és ha sikerül 
kiharcolnunk az u20-as Eb-re való meghívásunkat, akkor ők képviselhetik országunkat. Egyéb 
felkészülési lehetőség már nem fog adódni addig. 
 

A lányok a csoportjaikban a harmadik és a negyedik helyet szerezték meg, legyőzve a 
horvát és izraeli csapatokat, de alul maradva a szlovén és osztrák, valamint a cseh egységek 
ellen. Hajóséknak sajnos nem jutott verhető ellenfél, nagyon erős csoportot kaptak, így 
vasárnap már rájuk nem várt mérkőzés, a többiekre viszont igen. 

 
A végső helyezések:  
 

u20: 
 

- Hajós Aliz, Faragó Anna  9.hely 
- Harmat Borbála, Orbán Orsolya  5.hely 

u18: 

- Horváth Flóra, Törköly Kinga  5.hely 
- Tóth-Lakits Petra, Tátrai Nikolett  5.hely 

 
Összességében elégedettek voltunk a lányokkal, végig küzdve harcoltak a jóval jobb játékerőt 
képviselő csapatok ellen is és a verhetőbb csapatok ellen pedig diadalmaskodtak. Fontos 
tapasztalatokat gyűjtöttek a jövőbeli pályafutásuk számára, megismerték a korosztályos 
erőviszonyokat a térségünkben. 
 
 
 


