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BEMUTATKOZÓ
Magyarország legmeghatározóbb utánpótlás strandröplabda egyesülete
vagyunk. 1 év alatt hatalmas sikereket könyvelhettünk el a hazai és a
nemzetközi sporteredmények tekintetében, valamint az infrastrukturális
háttér kialakításának színterén is, melyhez nagy támogatást nyújtott a
TAO felajánlás rendszere. Utánpótlás játékosaink nem csak
korosztályukban, hanem a felnőtt hazai és nemzetközi mezőnyben is
kimagasló teljesítményeket értek el. Egy olyan strandröplabda bázis
megteremtése felé haladunk, ahol megfelelő feltételeket, magabiztos és
modern edzésteret tudunk nyújtani a sportolni vágyó fiataloknak és a
profi strandröplabdázóknak egyaránt. Céljaink közt az Olimpiai szereplés
(az ifjúsági után a felnőtt is) és a Nemzetközi versenyeztetés
kiemelkedően fontos szerepet játszik.

Buday Balázs
STRANDRÖPLABDÁZÁSÉRT SE.
Magyar Strandröplada Utánpótlás és Felnőtt Válogatott Edző
4x Magyar Strandröplabda Bajnok
Magyar Terem és Strandröplabda Válogatott Játékos

FEJLŐDŐ EGYESÜLETÜNK
• 2 db 9 személyes kisbusz vásárlása valósult meg logisztikai célokra
• 6 pályás edzőközpont létesítése történt meg, mely nyáron folyamatos edzés
lehetőséget biztosított a versenyzőinknek
• 41-ről 140 főre bővült az egyesület létszáma, akikből nagy számban
kerülnek ki versenyzésben gondolkodó fiatalok
• 5 főre bővült az edző gárdánk (volt felnőtt és korosztályos válogatott
játékosok, illetve röplabdára szakosodott
testnevelők/egyetemi tanár erősítik csapatunkat)

EGYESÜLETÜNK CÉLJAI
• Tovább kívánjuk bővíteni az egyesületünk létszámát, mivel az utánpótlás korú sportolók
minden korosztálya számára megnyílt az út a strandröplabda sportág felé. Ehhez biztosított
a szakember gárdánk.
• Nemzetközi sportszakmai kapcsolatokat építünk, melynek keretében december-január
hónapban neves brazil edző kolléga látogat hozzánk.
• Fejleszteni kívánjuk az edzőközpontunkat pályavilágítással, lelátókkal és egy konditeremmel.
• Minél több feltörekvő sportolónkat szeretnénk elindítani a nemzetközi versenyeztetés útján.
• Meleg-égövi edzőtáborokat kívánunk szervezni, amire minél több játékosunk kiutaztatása a
cél.
• Hazai és nemzetközi utánpótlás versenyek szervezése, rendezése kiemelt feladatunk a
következő szezonban.

NEMZETKÖZI SIKEREK
• Felnőtt Satellite, World Tour és MEVZA versenyeken vagyunk rendszeres
indulók, ahol többször a főtáblára jutottak fiataljaink.
• folyamatos nemzetközi versenyeztetése az ifjúsági párosainknak
(felnőtt prágai versenyek, cseh u20, osztrák felnőtt versenyek)
2017 őszétől.
• Az utánpótlás világranglista 10. és 16.helyén vannak fiú párosaink.

• Meleg-égövi edzőtáborok (Tenerife, Alanya) télen és tavasszal.

YOUTH OLYMPIC GAMES
2018 BUENOS AIRES
38 év után került újra a magyar röplabdázás Olimpiára és rögtön
a 4. helyig jutottak ifjúsági strandröplabda válogatottjaink, Buday Balázs
vezetésével.

FIÚ 4. HELY !

KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTT
JÁTÉKOSAINK
Korosztályos válogatott játékosok sora került ki az egyesületünkből!
• u16: Gyűrűs Boróka, Dóczi Domonkos, Udvarhelyi Márton, Veress Ákos
• u18: Vasvári Eszter, Vasvári Zsófia, Stréli Bence

• u19: Tátrai Nikolett, Hajós Artúr, Stréli Bence
• u20: Benkő Balázs, Oláh Botond, Fülöp Péter, Farkas Róbert

HAZAI KOROSZTÁLYOS
EREDMÉNYEINK
Rengeteg bajnoki címet és érmet szereztek utánpótlás korú versenyzőink
a korosztályos döntőkön:

• u14: női 2. és 3.hely, férfi 2.hely
• u16: női 1.hely, férfi 1.hely
• u18: női 1. és 2.hely, férfi 1.hely
• u20: női 2. és 3.hely, férfi 1.hely
• u22: női 1. és 3.hely, férfi 1. és 2.hely

HAZAI FELNŐTT BAJNOKSÁG
EREDMÉNYEI
Utánpótlás versenyzőinknek az idén sikerült megszerezniük a férfi
felnőtt bajnokágban a dobogó első és harmadik fokát is.
• MKB-Pannónia Alapkezelő
Strandröplabda Magyar Bajnokság
• Felnőtt: férfi 1. és 3.hely

buday.balazs@strandropi.hu
(+36) 70 459 3141

WWW.STRANDROPI.HU

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT!

