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Szakmai beszámoló 
 

 
2018. évben komoly szakmai kihívásoknak tettünk eleget. Két fő versenyünk az Európa-
bajnokság, mely kvalifikációs verseny a jövő évi Európa Játékokra, illetve a Világbajnokság, 
mely csapat versenyei már a 2020. kvalifikáció megszerzésének első állomása. 
 
Büszkén elmondhatjuk, hogy az Pigniczki Fanni EB szereplése kapcsán Magyarország 
kvalifikálta magát a 2019. évi Európa Játékokra ritmikus gimnasztika sportágban. 
2018. során a kiemelt World Cup és World Challenge Cup sorozaton vettünk részt. 
 
 
Válogatott keret és szakmai stáb 
 

FELNŐTT EGYÉNI VÁLOGATOTT KERET 

NÉV SZÜLETÉSI ÉV EGYESÜLET 

KIS ALEXANDRA 2000 MTK BUDAPEST 

PIGNICZKI FANNI 2000 MTK BUDAPEST 

JUHÁSZ ANNA 2002 MTK BUDAPEST 

VÁRAY MÍRA 2001 MTK BUDAPEST 

 
 

EDZŐK, BÍRÓK 

DEUTSCH-LAZSÁNYI ERIKA MTK BUDAPEST EDZŐ/NEMZETKÖZI BÍRÓ 

LAUBER ZSÓFIA MTK BUDAPEST EDZŐ/NEMZETKÖZI BÍRÓ 

GELLE NOÉMI  MTK BUDAPEST EDZŐ 

 
Események 2018. I.és II. félév 
 
A felkészülés során kiemelt hangsúlyt kapott a nemzetközi versenyeken való részvétel. 
Válogatott versenyzőink 2018. első félévében az alábbi nemzetközi versenyeken vettek részt: 
 

NEMZETKÖZI VERSENYEK 

VERSENY MEGNEVEZÉSE VERSENY IDŐPONTJA VERSENYZŐ 

Grand Prix   KIEV  (UKR) 2018. március 15-18. Pigniczki Fanni 

Grand Prix   Thiais (FRA)            2018. március 23-25. 
 

Pigniczki Fanni 
együttes kéziszer csapat 



NEMZETKÖZI VERSENYEK 

Grand Prix Sofia  (BUL) 2018.március 31- április 2. Kis Alexandra, Váray Míra 

World Cupa Pesaro (ITA) 2018.április  13-15. Pigniczki Fanni, Váray Míra 

World Cup Taskent (UZB) 2018. április 20-22. Kis Alexandra, Váray Míra 

World Cup Baku (AZE) 2018. április 28-30. Pigniczki Fanni, Kis Alexandra 

Challenge Cup Guadaljara (ESP) 2018.május 4-6. Kis Alexandra, Váray Míra 

Grand Prix  Holon (ISR) 2018. május 14-18. Kis Alexandra, Váray Míra, 
Juhász Anna 
együttes kéziszer csapat 

Európa-bajnokság Guadaljara 
(ESP) 

2018. június 1-3. Pigniczki Fanni 
együttes kéziszer csapat 

World Challenge Cup Minsk (BLR) 2018. augusztus 17-19. Pigniczki Fanni, Juhász Anna 
együttes kéziszer csapat 

World Challenge Cup Kazan (RUS) 2018. augusztus 24-26. Pigniczki Fanni, Juhász Anna 
együttes kéziszer csapat 

World Championship Sofia (BUL) 2018. szeptember 10-16. Pigniczki Fanni 
Váray Míra, Juhász Anna 
együttes kéziszer csapat 

    
 

SZÖVETSÉG ÁLTAL SZERVEZETT HAZAI VERSENYEK 

VERSENY MEGNEVEZÉSE VERSENY IDŐPONTJA VERSENYZŐ 

Vidékbajnokság 
Somogyjád 

2018. március 15-18. egyéni versenyzők 

Budapest Bajnokság 
Monor 

2018. március 24-25. 
 

egyéni versenyzők 

Országos Bajnokság 
Törökbálint 

2018. május 26-27. 
 

egyéni versenyzők 

 
Versenyzőink a nemzetközi és a hazai versenyeken várakozásnak megfelelő eredményeket 
értek el, rendszeresen a legjobb 20-ba jutottak. 
Felnőtt Együttes Kéziszer csapatunk az EB-n és a VB-n szerenkénti versenyszámában 12. illetve 
13. helyen, míg összetettben a 19. helyen végzett. 
 
Szakmai értékelés 2018. I.és II. félév 
 
Deutsch-Lazsányi Erika TB Elnök 
 
Pigniczki Fanni a Top24-es Európa-bajnokságon remekül szerepelt, eredményével kivívta, hogy 
magyar versenyző indulhat a jövő évi Európa Játékokon. Ezzel és a kazanyi challenge kupán 
egyéni összetettben elért 17. helyezésével a külföldi szakértők véleménye szerint is a legjobb 
24 közé kerülés megalapozott esélyével indult a világbajnokságon, ahol sajnos nem tudott 
megküzdeni az esélyesség terhével. A rontott gyakorlataiból biztos, hogy sokat tud tanulni. 
 



Juhász Anna hosszú sérülés után tért vissza, az idén a felnőtt korú versenyzők köze került 
sportolónk az első világbajnokságán indulhatott. Kiegyensúlyozottan versenyzett, és a négy 
bemutatott gyakorlatával olyan eredményt ért el egyéni összetettben, amit magyar vb újonc 
tornásznak hosszú idő óta nem sikerült. 
 
Egyetlen sportágban sem szabad sérülésekre hivatkozni, de fontos azt elmondani, hogy egyéni 
csapatunk harmadik versenyzője, Váray Míra alig másfél hónappal ezelőtt szenvedett komoly 
deréksérülést. Nagy akaraterővel tudta teljesíteni a felkészülés hajráját, és a világbajnokságon 
segíteni az egyéni csapatot. 
 
A negyedik egyéni válogatott versenyzőnk, a magyar versenyzők közül a tavalyi budapesti 
Európa-bajnokságon a legjobban szereplő Kis Alexandra felkészülését egész évben problémák 
hátráltatták, de bízom benne, hogy a következő idényben már rá is számíthatunk. 
 
A Világbajnokságon az egyéni csapatunk a felemás szereplés miatt, sajnos több helyezéssel 
elmaradt az előzetes várakozásainktól. 
Összességében a felnőtt egyéni válogatott tornászaink egész éves nemzetközi szereplése 
előrelépést jelent. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően azon országok sorába kerültünk, 
amelyeknek több versenyzője is a nemzetközi élmezőnybe tartozik, illetve megközelítette a 
nemzetközi élmezőnyt. 
 
Tettamanti Adrienne szövetségi edző 
 
Komoly tavaszi felkészülés után érkeztünk meg az EB helyszínére, ahol gyakorlatainkkal az 
összetett versenyben a 12. helyen végeztünk! Két ejtés nélküli gyakorlatot mutatott be a 
csapat, ezzel a várakozásnak megfelelő helyen végeztünk. 
Tudtuk, hogy nehezítenünk kell a VB-ig a gyakorlatainkat, mert a nemzetközi mezőnyben még 
kiélezettebb a verseny az olimpiai kvalifikáció miatt. 5 karika gyakorlatunk kiemelkedően 
sikerült. Már a felkészülés során is pozitív visszajelzéseket kaptunk a bíróktól és a 18,600-os 
kazanyi WChC-n kapott eddigi legmagasabb pontszámunk bizakodásra adott okot. 
A VB-n a karika gyakorlatot a csapat hibátlanul mutatta be, melyre 18.000 pontot kapott ezzel, 
a 13. helyen végzett. Sajnos a három labda és két kötél gyakorlat végén két súlyos hibát 
vétettek a lányok, ezzel az összetettben a 19. helyen végeztek.  
 
Legnagyobb örömömre a VB helyszínén nagyon sok gratulációt kaptunk, ezzel is elismerve 
munkánkat és fejlődésünket. Többek megfogalmazása szerint igazi csapattá vált az együttes! 
 
 
 
 

 

 
 
Tartóczki Zsuzsanna 
Főtitkár 


