Beszámoló az egyesület 2016. évi tevékenységéről
2016-ban az egyesület kiemelkedő évet zárt
Floorball és Jégkorong versenyeken!
A Magyar Diák Szövetség fő védnöke Dr. Áder János
Az MDSZ által meghirdetett Floorball versenyekre négy korcsoporttal neveztünk.
A József Attila Általános Iskolával I. II. III. Korcsoport.
A Batthyány Kázmér Gimnázium III. IV. Korcsoport.
Januárban az Országos Kispályás Diákolimpia döntőjében a József Attila Általános Iskola
színeiben a II-es korcsoportban negyedik helyezést értünk el. A Batthyány Kázmér
Gimnáziummal a III-as korcsoportban országos első helyen végeztünk. A rendezvénynek
Kecskemét városa adott otthont. Ennek a sikernek a tiszteletére Szabó József
Polgármester Úr gratulált a Batthyány Kázmér Gimnázium Floorball csapatának,
testnevelőinek és edzőének.
Februárban kezdtük a Nagypályás Diákolimpia selejtezőit játszani, amelyeken sikeresen
továbbjutottunk.
Márciusban továbbjutott a József Attila Általános Iskola II-es korcsoporttal és a
Batthyány Kázmér Gimnázium III-as korcsoporttal az elődöntőkön.
Március 23-án a Batthyány Kázmér Gimnáziumban tartottuk meg a József Attila Általános
Iskolával közösen a Floorball Sziget Tornát 70 fő részvételével. Meghívtuk a Bíró Lajos, a
Kardos István és a Taksony Vezér Általános Iskolát is.
Április 07-én Budapesten a Vajda Péter Általános Iskolában rendezett Országos döntőn
a József Attila Általános Iskola I. korcsoportban szerepelt és második helyet ért el.
Április 11. Nagypályás Országos Döntő Komárom III . korcsoport. Ahol Országos II.
helyezett lett a Batthyány Kázmér Gimnázium és IV. helyezett lett a József Attila Általános
Iskola.
Május 11-én a József Attila Általános Iskolában került megrendezésre a Sziget Olimpia és
a hazai rendezésű Testvérvárosok Tornája. Nagy népszerűségnek örvendett mind a
diákok, mind a tanárok körében . Első helyezett lett: Batthyány Kázmér Gimnázium,

második helyezett:a József Attila Általános Iskola, míg harmadik helyezett: Steinheim
német testvériskolánk lett.
Május 14-én Komárno megrendezésében vettünk részt a Nemzetközi Szlovák Kupán,
ahol tíz induló csapatból hatodik helyen végeztünk. A Szigetszentmiklósi Floorball
történetében ez volt az első nemzetközi megméretetés.
Május 30-án a Kossuth Rádió részvételével a Trend Idők műsorában élőadásban
tartottunk edzést és élménybeszámolót a Szigetszentmiklósi Floorball sikereiről.
Június 11-én Veszprémben megrendezésre került Lizards Kupát a nagy rivális Komárom
csapata elől sikerült elnyernünk. A Szigetszentmiklósi Floorball csapata első helyezést ért
el.
Nyáron, júliusban, lebonyolítottuk az Aktív Sporttábort mely idén két héten keresztül
tartott, és ahol összesen 32 gyermek vett részt. A tábor fő célja volt, hogy kerékpáron
megismerjük Szigetszentmiklóst és környékét, valamint természeti adottságait a Kis-Duna
és a Nagy-Duna mentén.
Augusztusban került sor az Edző Táborra. Melyből egy hét az Erzsébeti Jégcsarnokban
zajlott jégkorong edzéssel . A másik hetet a Csonka János Szakközépiskolában töltöttük,
ahol a floorball tornákra készültünk fel, 61 gyerek részvételével.
Szeptemberben újra elkezdődtek az edzések: Egy óvodai , három kisiskolai, négy
nagyiskolai floorball- és egy szombati jeges edzéssel.
Októberben az összes csapattal továbbjutottunk a megyei rendezésű tornán Érd
városában.
November28-án Mezavató gála keretében 25 kis jövő reménységét avattunk Szigeti
Rókává.
Decemberben a Szigetszentmiklósi floorball életében először fordult elő, hogy egy 48 fős
busszal, mentünk Miskolcra, ahol a fiúk II. III. és IV. korcsoporttal jutottak tovább. A
lányok I. korcsoportban Egerben értek el kiemelkedő eredményt. A négy korcsoportból
mind a négy kalifikálta magát a januári Veszprémi Országos döntőbe. Erre ez idáig nem
volt példa.
A gyerekeken keresztül a szülőknek is kedvük támadt a heti edzésekre. Ezért az idei
tanévtől elkezdődött a Floorball szülői-felnőt képzés.

A Floorball csapattagok nagy százaléka jégkorongozik is. Így az Erzsébeti jégcsarnokban
hétvégi jeges edzések zajlanak. Továbbá az U8, U10, U12, U14 korcsoportban
hétvégenként jégkorong mérkőzéseken veszünk részt a gyerekekkel.
A sport szeretetén keresztül a jégkorongozós gyerekek összesítve 108 mérkőzésen
vettek részt a 2016-os évben. A floorballt játszó gyerekek 46 mérkőzésen vettek részt
tele élményekkel és sikerekkel.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a jégkorong az egyik legdrágább és az egyik leg
időigényesebb sport, ezért szeretném ezt a figyelmükbe ajánlani az egyesület
támogatása érdekében. Az egyesületben játszó gyerekek és szüleik erejükön felül
teljesítenek a versenyeken való részvétellel és annak költségeivel. Mivel az
egyesületünk országos hírnévre tett szert, így a számtalan felkérésnek és azok
költségeinek nem tudunk eleget tenni. Bízunk benne, hogy az áldozatos munka
eredményessége meghozza támogatás formájában az elismerést.
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