Tájékoztató
az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről

Ózd, 2016. május 20.

Előterjesztő: Ózd Városi Sportegyesület elnöke

Az idén 34 éve működik az Ózd Városi Sportegyesület. Szakosztályaink a
megyei, regionális és országos bajnokságokban vettek részt a 2015. évben. Az
Ózd Város Önkormányzatától kapott támogatást 2015-ben is megpróbáltuk pályázati forrásokból elnyert támogatással, valamint kisebb mértékű tagdíj bevétellel kiegészíteni. A 2015. évben is folytattuk az utánpótlás nevelést.
Elmondhatjuk, hogy az Ózd Városi Sportegyesület hozzájárult ahhoz,
hogy az iskolai testnevelést kiegészítve az egyesületünk és a közoktatási intézmények testnevelő tanárai közösen népszerűsítsék a sportot, még hatékonyabbá
téve az utánpótlás nevelését városunkban.
Egyesületi sportolóink eredményeiről, szakosztályi bontásban rövid összefoglalót készítettünk.
ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY
(Szakosztályvezető: Gátsik Antal)
Észak-keleti csoport.
A szakosztály létszáma 29 fő ebből igazolt 19 fő, nincs igazolva 10 fő (serdülő,
ifjúsági, felnőtt) Az NB II-es csapatunk a 2015/2016. évi bajnokság őszi fordulójában a 2. helyen végzett. 12 ponttal 66, 66 % teljesítményt értünk el.
Egyéni teljesítmény: Szűcs József

90,62 %

Gadóczi Gábor

62,50 %

Oláh Krisztián

50,00 %

Lövey Ádám

43,75 %

NB II. teljesítmény lista megyei szinten:
Szűcs József- Oláh Krisztián 2; Lövey Ádám 5., Gadóczi Gábor 8., Fűkő Zoltán
3. hely
Országos senior ranglista: 50-60 év

Fűkő Zoltán 9. hely

60-70 év

Beleznay M. 8. hely

75 év

Gátsik A. 9. hely

NB III-as csapatunk az őszi fordulóban a 7. helyen végzett. Kiemelkedően szerepelt Fűkő Zoltán.
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Korpai Ferenc Emlékversenyen elért eredmények: Senior 1. helyen Fűkő Zoltán
II. osztály 2. helyen Lövey Ádám, 3. helyen Fűkő Zoltán, III. o. 2. helyen Fűkő
Zoltán.
Páros:1. helyen Oláh Krisztián- Lövey Ádám
2. helyen Fűkő Zoltán- Sramkó László végeztek.
December 6. Miskolc, 2015 megyei B 12. VI. helyen Lövey Ádám
December 13-án A 12

II. helyen Oláh Krisztián
IV. helyen Fükő Zoltán

Köszönet a város vezetésnek, hogy biztosítják a szakosztály működését és az
Ózd városi SE elnökének.
Az NB II. csapat II. helyen végzett az őszi fordulóban. A tavaszi fordulóban az
eredmény megtartásához jó felkészültség szükséges.
Kérem a további segítséget a tavaszi forduló eredményes jó szerepléséhez.
Az NB II. és NB III. csapatbajnokság 2016 január 9-én indult el.

FUTSAL SZAKOSZTÁLY
(szakosztályvezető Kohári Tibor)
Az Ózd Városi Sportegyesület futsal-szakosztálya a 2015/16-os év első
felében az MLSZ. NB. II-es Utánpótlás ( U-20-as ) futsal bajnokság tavaszi
fordulóiban szerepelt. A keleti csoport alapszakaszát megnyerve bejutott az országos középdöntő legjobb 8 csapata közé.
A legjobb négy közé jutásért rendezett gyöngyösi elődöntőből sajnos már
nem sikerült tovább jutni, de a nyugati csoportban rendezett mérkőzéseket, az
ott kialakult helyezéseket is figyelembe véve, összesítésben a bajnokságban elindult 34 csapat közül az ötödik helyen végeztünk.
Az elért eredmény a korábban az NB I-ben, NB-II-ben és az utánpótlás
bajnokságban is bizonyított minőségi teremlabdarúgást tükrözte, amit az alapszakaszt követően a rájátszásban és az országos középdöntőben is bizonyítottunk. Megállapítható, hogy városunkban érdemes a fiatalokkal foglalkozni, és
van jövője a minőségi teremlabdarúgásnak.
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A bajnokság befejezését követően a csapat együtt tartása céljából teremtornákon vettünk részt itthon és más településeken. Az eredmény másodlagos
volt, a cél a felnőtt csapatokkal való megmérettetés, a gyakorlás és a továbbfejlődés volt.
Ahhoz, hogy Ózd városának újra erős felnőtt NB II-es csapata legyen,
még további fejlődésre van szükség, ezért a 2015/2016-os bajnoki évben is az
NB II-es utánpótlás bajnokságban indultunk.
A most befejeződött bajnokságban 52 ponttal a keleti csoport harmadik
helyén végeztünk, ami nem volt elegendő az országos nyolcas döntőbe való jutáshoz, pedig ezzel a pontszámmal a többi csoport pontjait is figyelembe véve a
hatodik legjobb eredményt értük el, de a versenykiírás szerint csak a csoportok
első és második helyezettjei juthattak az országos döntőbe.
Némi vigasz, hogy a résztvevő 240 játékos közül összesítve Kiss Sándor
Alex 29 góllal a harmadik, Váradi József 28 góllal a negyedik, és az időközben
az NB I-es MVFC. Berettyóújfaluhoz igazolt és a Vasas ellen sikeresen bemutatkozó Jakab Ádám 26 góllal az ötödik helyen végzett. Az első két helyezett 3030 gólt szerzett.
A csapat iránti szimpátiát az is jelezte, hogy hazai mérkőzéseinken a család és barátok mellett egyre nagyobb számban jelentek meg a város futsalt szerető szurkolói is.
Az első alkalommal 2014-ben, majd 2015-ben, és 2016 március 20-án is
megrendezett emléktornán a tragikus körülmények között elhalálozott volt játékosunk FODOR DÁVID-ra emlékeztünk. A második alkalommal rendezett tornán az egyéb díjak mellett a torna győztese már egy vándorserleget is hazavihetett, amit egy évig tarthat magánál.
A család, a közvetlen barátok és az ÓVSE által alapított díjat évről-évre
meg lehet nyerni, jelenleg még meghívott csapatok, de 2017-től kezdve már a
nyílt kiírásra jelentkező csapatok által.
A futsal szakosztály sportolói, vezetői nagyon bíznak abban, hogy a
2016/2017-es bajnokságban való részvételünkhöz is megkapjuk a város vezetőinek és az Önkormányzat Sportbizottságának a támogatását.
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JUDO SZAKOSZTÁLY
(szakosztályvezető: Tarr Mihály)
2015. április 26-án az Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és egyesületünk közös rendezésében integrált országos judo versenyt rendeztünk, ahol a következő eredményeink születtek:
- 2 aranyérem,
- 9 ezüstérem,
- 7 bronzérem.
Május 8.-án Öv vizsgán vettek részt tagjaink, ahol 23 judoka vizsgázott
eredményesen.
Június 6.-án a HARSÁNYI judo gálán vettünk részt. Itt a következő
eredményeink születtek:
- 1 első helyezés,
- 2 második helyezés,
- 2 harmadik helyezés.
December 5.-én Miskolcon vettünk részt a MIKULÁS kupán, ahol a következő eredményeink születtek:
- 3 második helyezés,
- 4 harmadik helyezés.
December 21.-én, 22.-én és 23.-án összevont Öv vizsgán Kazincbarcikán
tíz gyermekkorú judoka tett sikeres vizsgát.
A 2016. naptári évet január 4.-én indítottuk. Megkezdtük a felkészülést az
ez évi versenyekre. Heti 4 edzést tartunk, egy nap futó edzést is beiktatva azért,
hogy magabiztos állóképességgel rendelkezzenek a judokák.
Január 30.-án meghívásos versenyen Edelényben 2 harmadik helyet, február 7.-én a Regionális DIÁKOLIMPIÁN Miskolcon 1 harmadik helyet szereztünk.
Az országos "SO" versenyen február 20.-án Budapesten edzőnk Lázár
Zoltán tanítványát 3 súlycsoportban indította el erőfelmérés céljából. 2 arany és
egy bronzérem lett a verseny gyümölcse. A saját súlycsoportjában természetesen
az első helyen végzett a kiváló sportolónk.
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KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY
(szakosztályvezető Szilágyi László)
Felnőtt csapatunkkal két alkalommal meghívásos tornát rendeztünk 3, illetve 4 csapat részvételével. Vendégként Mezőcsáton és Szikszón szerepeltünk
meghívásos kosárlabda tornán. Utcai kosárlabda tornát rendeztünk júliusban, 3
korosztályban. Kilenc felnőtt csapat, öt középiskolás csapat és négy 14 év alatti
csapat részvételével.
Országos rendezésű középiskolás B-33 elnevezésű kosárlabda torna regionális selejtezőjében 2 fiú csapattal vettünk részt.
Utánpótlás korú leánycsapataink:
U15 Serdülők:
Országos 31. segédpontokkal csúsztak le a 24. helyről, szoros volt a bajnokság.
3 lány az országos 8-ba jutott, ők a DVTK-ban folytatják.
U13 Tinik:
Országos 38. 2 kislány az országos 8-ba jutott, ők a DVTK-ban folytatják.
A regionális bajnokságban 4. helyezést értek el. Itt tudtunk javítani.
U12 Gyermek kupa:
Országos 16-ba jutott a csapat, Miskolcon lesz az országos Jamboree.
U11:
Nem túl sikeres évet zártunk. 14.-ek lettünk az összevontban, a lányok pedig 6.
helyezést értek el.
KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ és LOVASTÚRA SZAKOSZTÁLY
(szakosztályvezető: Varga Balázs)
A 2016-os év elején kis csoportunk, az ÓVSE Katonai Hagyományőrző és
Lovastúra Szakosztálya is büszkén tekinthet vissza az alakulásunk óta eltelt egy
év eseményeire. Úgy gondolom mi is lehetőségeinkhez képest eredményesen
zártuk ezt az időszakot, melybe most betekintést nyújtok. 2015. március 15. óta,
amikor is először vettünk részt rendezvényen ezen új csoportnév alatt, számos
ózdi, és más városbeli eseményen, ünnepségen álltunk helyt, öregbítve városunk
hírnevét, nemegyszer határainkon túl is, gyakran a felvidéken szerepelve.
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A teljesség igénye nélkül fontosabb fellépéseinket felsorolva:
2015. március 15. Nemzeti ünnep lovas felvonulás
2015. április 4-6. Dicsőséges tavaszi hadjáraton való részvétel TápióbicskeIsaszeg
2015. május 1-2. Barkósági lovas túra Ózd-Détér-Ajnácskő-Ózd
2015. június 4-6. Trianoni megemlékezés Ózdon és a susai zöldhatáron
2015. július 11. Feled lovasbemutató
2015. július 24-25-26. V. Görgey emléktúra Ózd-Tornalja-Bánréve-HétDubicsány-Ózd
2015. augusztus 7. Hangony falunap, Cipósi nap
2015. augusztus 20. Városi rendezvény
2015. augusztus 22. Serke Gömöri nap lovasbemutató
2015. augusztus 28-29-30. Ózd-Rakottyás-Gömörszőlős-Ózd lovas túra
2015. szeptember 13. Krasznahorkaváralja, a vár új felszentelt harangjainak
szállítása, lovas kísérete
2015. október 03. Rimaszécs St. Hubertus vadászlovaglás
2015. október 23. Városi rendezvény
2015. október 24. Hódoscsépány szüreti felvonulás
2015. december 06. Adventi Mikulásfogat
Természetesen Ózd város a jövőben is számíthat közreműködésünkre, legyen az nemzeti ünnepen való koszorúzás, szüreti felvonulás, vagy bármilyen
más városi rendezvény. Reméljük lesz erőnk és lehetőségünk túráinkat, rendezvényeinket a 2016-os évben is megtartani és emellett a hagyományőrzés zászlaja
alatt néhány új ötlettel gazdagított programunkat is megvalósítani.
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SZABADIDŐSPORT ÉS TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY
(szakosztályvezető: Forray Kálmán)
A 2016-os sport XXI. Bozsik programját az U11és U13 korcsoport tagjaival már január 27-én és február 15-én a teremlabdarúgás keretén belül indítottuk. A mérkőzéseket a Városi Sportcsarnokban, valamint a SZIKSZI tornatermében játszották a csapatok.
Résztvevők U11 korosztályban: Ózdi FC (2 csapattal), Ózd VSE, Borsodnádasd, Mátéhegy (B.nádasd) Hódoscsépány, Ózdi VSE.
Az U13 korosztályban: Ózdi FC, Ózd VSE, Hódoscsépány, Borsodnádasd
indított csapatot.
A torna jellegű Bozsik programot az Ózd Városi Stadionban március 21én U 10-11 éves és U 12-13 éves korcsoportban az Ózd Városi SE rendezte. Az
utánpótlás fesztivál U 6-7 és U 8-9 korcsoportban március 26.-án Borsodnádasdon került lejátszásra. A tavaszi rendezvényeken két alkalommal, mint rendezők
irányítjuk az utánpótlás programot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Bojtos Zoltán
Ózd Városi Sportegyesület elnöke
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