
VUKE Mini Kupa – 2. foduló 

Veszprém, Vetési Albert Gimnázium - 2020.02.01. 
 

Padányis Párducok Szentgáli Szürkefarkasok 19 : 39 

Boteves Bikák Padányis Párducok 78 : 14 

VUKE Viperák Szentgáli Szürkefarkasok 22 : 39 

Boteves Bikák VUKE Viperák 46 : 20 

 

Unger-Szabó Kinga – edző (Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola): 

Fantasztikus hangulatú 2 mérkőzést tudhatunk magunk mögött. 11 gyerekemet játszattam a szombati 

napon. Elég vegyes a korosztály, de kezdenek nagyon jól együttműködni a gyerekek egymással. 

Mindenkinek volt sikerélménye, minden játékos tudott pontot szerezni a csapatnak. Sokat lendített 

játékosok hangulatán a szülők szurkolása, akik hatalmas tapssal jutalmazták a pontszerzéseket. 

Rengeteget fejlődött minden játékos, és továbbra is élmény nekik minden egyes mérkőzés. 

 

Horváth Dóra - edző (Padányi Általános Iskola): 

A 2. forduló számunkra nem indult könnyen, hiszen nagyon alacsony létszámban tudunk résztvenni 

rajta. 

Az 1. mérkőzés előtt a gyerekeket arra bíztattam, hogy törekedjenek minél több pont szerzésére, 

élvezzék a játékot, csapatként játszanak együtt, segítsenek egymásnak. 

A játék közben észrevehető volt a fejlődés, láttam, ha lassan is, de jó úton haladunk. Igaz, nem sikerült 

nyernünk, mind a két alkalommal vereséget szenvedünk, de határozottan tudom állítani, hogy kezd a 

csapat összekovácsolódni. 

Technikailag és erőnlétben még sokat kell fejlődni. A dobások és passzok pontosítása az elsődleges cél. 

Ha ezek már jól mennek úgy gondolom sokkal eredményesebbek lehetünk. Az állóképesség területén 

is fejlődni kell, a két egymás után játszott meccs sokat kivett a gyerekekből, jól elfáradtak a végére. 

Összességében mindenki jól érezte magát, nem keseredtek el, lelkesen vettek  részt az edzéseken és 

már alig várják a következő fordulót 

 

  

Sári Kálmán - edző (Hriszto Botev Általános Iskola): 

Múlt szombaton a veszprémi Vetési Albert Gimnázium tornacsarnokában vettünk részt a második 

kosárlabda tornán. 

Két csapattal mérkőztünk meg. A Padányi Iskola és a VUKE kis kosárlabdázóival. 

A gyermekek és a szülők is már nagyon várták ezt az újabb találkozót. 

Mindkét meccsen nagyon nagy lelkesedéssel játszottak a gyermekek. Játékukban több olyan 

technikai, taktikai / emberfogás a védekezésben, passzolás, helyzetfelismerés / elem volt jelen, ami a 

fejlődésüket mutatta. 

Minden gyermeknek jelen volt vagy az egyik, vagy mindkét szülője. A szülőknek és a gyermekeknek 

kellemes, jó élmény volt ez a szombat délelőtt. Gratulálok a csapatomnak! 

 

Szokolik Gergely – edző (VUKE): 

Szeretnék gratulálni az összes csapatnak/iskolának a szerepléshez! Úgy gondolom, hogy ennek a 

tornának a legfontosabb célja az volt, hogy a gyerekek megérezzék, milyen egy kosárlabda mérkőzés 

hangulata, és milyen érzés egy mérkőzésen versenyezni. Jó volt látni a fiatalokon, hogy élvezik a 

játékot. Következő fordulóban is itt leszünk! 
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