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A februári állapotfelmérő edzések nyomán a PannonPower Elit Osztály szakmai stábja
leszűkítette a keretet. A 45 kiválasztott játékos között 17 korosztályos válogatott szerepel, a
keretet 10 klub játékosai alkotják.

A január végén meghirdetett programra általános mozgósítással reagáltak a magyar rögbisek,
és nagy örömünkre mind az extraligás, mind az osztályos csapatok bőséggel javasoltak
játékosokat, akik szorgalmasan érkeztek az edzésekre, összesen 10 klubot képviselve. A zord
februári időjárás ellenére a három edzésen összesen éppen 101-en jelentek meg, a
legalacsonyabb edzéslátogatottság 33 fő volt (leszámítva az edzésbe bevont, kereten kívüli
battai játékosokat).

A lelkesedéssel tehát minden rendben, és a harmadik tréningre az is bekövetkezett, hogy a
szakmai stáb is elégedetten bólogatott. „Nagyon jó az emberanyag, végül is azt mondhatom” –
jelentette ki Szláva Kozmenkó, az Elit osztály szakmai vezetője. „Sokat kell tanulni még a
rögbiről, de ez valójában nem csak az itt összegyűlt emberek, hanem az egész magyar rögbi
számára feladat. Taktikailag, mentálisan még hosszú út áll előttünk, de ha végigcsináljuk, nem
túlzás, hogy a Divízió 1-ben a helyünk.”

Az Európai Nemzetek Kupája 1B-csoportjában Magyarország azonban legkorábban 2016-ban
szerepelhet, hiszen végig kell járni a ranglétrát, és először is a 2C-csoportot kell megnyerni,
ehhez pedig az első lépcsőfok a Norvégia elleni hazai mérkőzés június 4-én, amit
győztesbónusz-ponttal kell majd hozni.

A felkészülés következő állomása a szegedi, Temesvár elleni edzőmérkőzés március 5-én,
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szombaton, majd két részre bomlik a keret. A „felnőtt keret” a szokásos, hétfőnkénti edzésekkel
készül tovább, e játékosok között egyelőre csak azok az U20-asok szerepelnek, akiknek reális
esélyük van a felnőtt válogatottságra (Gecse, Kovács-Goda, Gyenes, Juhász, Tóth M.,
Teisenhoffer, Tóth D., Jung). A korosztályos válogatottak számára Gica Vacaru külön
tréningeket is fog tartani, amin a teljes elit utánpótlás keret részt vesz.

A keretszűkítésnél több szempontot vettek figyelembe az edzők. Fontos volt az
edzéslátogatottság, de kaptak engedményeket a válogatottban eddig is bizonyított játékosok
(Baksza, Heckel, Nagy R.), van, akinek a jövőjébe fektetünk (pl. Katona, Köteles, vagy az
újonnan bekerült Kovács és Soós), a különleges elszántságot, kitartást és szorgalmat is
díjaztuk (pl. Kamarics, Princz, Szilágyi).

Vannak, akik megfeleltek, de nem jutottak át a rostán, mert a posztjukon „tolongás” van, és
nincs valós esélyük tétmérkőzésen pályára lépni (pl. Dobos, Herzsenyák, Tokai), ők ne
csüggedjenek, mindenki, akin láttuk az igyekezetet, éreztük a lelkesedést, számíthat arra, hogy
visszahívjuk.

Az elit program első szakasza ugyanis a szakmai stáb döntése nyomán a júniusi ENK-meccsel
lezárul, és a júliusi 7s Európa-bajnokság, illetve az őszi szezon előtt biztosan lesznek
változások a keretben, egyrészt a közös munka tapasztalatai, másrészt a kívül rekedtek
bajnokságban mutatott formája alapján.

A jelenlegi 45 fős keretben a legnagyobb létszámú kontingens az első sorosoké és az
összekötőké (9-9 fő), a második, illetve a harmadik sor, valamint a hátsó hármas 7-7 főt
számlál, míg a centerek 6-an vannak. A klubok közül a legtöbb játékost – 16-ot – a Battai
Bulldogok adja, a Vitézek 9, a Kecskemét 6, a Szeged 4, az Elefántok, az Exiles, a Fehérvár és
a Pécs 2-2, a Békéscsaba és a Velence 1-1 játékossal képviselteti magát.

A PannonPower Elit Osztály 2011-es névsora:
(A *-gal jelölt játékosok korosztályos válogatottak.)

ELSŐ SOR:
BAKSZA Attila, DOBAI Miklós, GECSE Dániel*, MÁTHÉ Zoltán (Bulldogok), SZABADOS Péter
(Elefántok), KOVÁCS Richárd* (Gorillák), HECKEL Zoltán, KOVÁCS-GODA István*, NAGY
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Roland ( Vitézek).

MÁSODIK SOR:
CSIERNIK János* (Békéscsaba), DELI Róbert (Bulldogok), BIHARI Mátyás* (Exiles), GYENES
Ede* (Kecskemét), BÁRDOS András, PRÁGAI András (Gorillák), JÁMBOR Attila* (Vitézek).

HARMADIK SOR:
JUHÁSZ Imre*, SURMAN József, TÓTH Máté* (Bulldogok), KÖTELES Péter*, RÉFI Attila
(Kecskemét), KAMARICS Viktor (Pécs), PRINCZ Ádám (Vitézek).

ÖSSZEKÖTŐK:
BÁN Gergő, BELENCSÁK Ádám, TEISENHOFFER László* (Bulldogok), PÁSZTOR Tibor
(Exiles), SOÓS Dániel, SZABÓ Gergely* (Fehérvár), MOLNÁR János (Pécs), BÍRÓ Gábor,
SZATMÁRI Dániel* (Vitézek).

CENTEREK:
GYURCSIK Achilles, JANOTKA László (Bulldogok), TÓTH Dániel* (Kecskemét), SZILÁGYI
Csaba (Gorillák), KATONA Jonathán* (Velence), GELECSÁK Dániel* (Vitézek).

HÁTSÓ HÁROM:
JUNG Szilárd*, KRISKÓ Tibor, PRAKTER Attila (Bulldogok), SZABÓ Gábor (Elefántok),
BARTUS Gábor, NAGYHEGYESI Szabolcs (Kecskemét), LADÁNYI Gergő (Vitézek).
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