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Phoenix Fireball Sport Egyesület

Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is
szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t
melléklet)

(l.

hazánkban is jobban megismertessünk a gyerekekkel, illetve egy hosszú távú koncepció

alapján olyan egyesületet hozzunk létre, ami a legkisebbektől a felnőtt élvonalig minden
korosztállyal foglalkozik, s a versenysporton túl az utánpótlás nevelésen keresztül a szabadidős
tevékenységet is magába foglalja, valamint kiegészítő sportágak révén hasznos időtöltést
biztosít fiatalok, idősebbek részére egyaránt.

Egyesületünk célja, hogy ezt a klasszikus csapatjátékok mellett hihetetlen fejlődésnek induló
sportágat minél jobban népszerűsítse; segítse a gyerekeket, hogy az egyre több iskolában
elterjedő sportot magasabb szinten űzzék, több játéklehetőséghez, edzéshez jussanak.
A Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban kezdtük az utánpótlás nevelést, de
gyors létszámnövekedésnek köszönhetően egyre több teremre van szükségünk az edzésekhez,
több korosztályra bontva csoportjainkat. Mára Budapest sok kerületéből és a messzebbről is
járnak hozzánk fiatalok.
Alakulásunk évében 5 bajnokságban indultunk és fiatal együtteshez képest igen jól
szerepeltünk. Az utánpótlás bajnokságok mellett a felnőtt III. osztályba is beneveztük fiatal
csapatunkat (7.hely). Innen, mivel az előttünk álló csapatok nem vállalták a magasabb osztályt,
az OB II-be kerültünk. Az következő évben (2006/2007) minden bajnokságban „olimpiai
pontszerzők” voltunk. Az OB II osztályában a 6. helyet szereztük meg. Az utánpótlás
bajnokságok révén megszereztük egyesületünk első bajnoki aranyérmét. Ezt U15-ben értük el,
míg az U17 korosztályban ezüstérem, U19-ben bronzérem lóghatott játékosaink nyakában. A
legkisebbek között – U13 – az 5. helyen végeztünk. Női csapatunkkal a negyedik helyen
végeztünk. Ebben a bajnoki évben több fontos címet is elnyertek sportolóink (legjobb játékos –
U15 fiú, női felnőtt; legjobb kapus – U17 fiú; az év felfedezettje – férfi OB II;
legeredményesebb játékos – felnőtt női bajnokság). A harmadik szezon (2007/2008)
kiemelkedő eredményeket hozott. Az indított 7 bajnoki korosztályból hatban szereztünk érmet,
U15, U17 és U19 fiú csapatunk aranyérmet szerzett, női U19 és felnőtt férfi gárdánk ezüsttel
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zárt és feljutott az első osztályba, míg női felnőtt csapatunk bronzérmes lett. A legkisebbek a 4.
helyen végeztek.
A 2008/2009-es évad meghozta első felnőtt bajnoki aranyunkat és első Magyar Kupa
győzelmünket. Mindkettőt a női csapat révén értük el, akikkel utána jól sikerült a bemutatkozás
az európai bajnokokat felvonultató Europa Cup tornán is. Ebben az évben a férfi csapatunk 4.
helyen végzett a felnőtt I. osztályban, ami minden várakozásunkat felülmúlt. Az U19 lány és
fiú valamint az U21 fiú utánpótlás bajnokságon is diadalmaskodtunk, de a kisebbek is nagyon
szépen szerepeltek (U16 5- hely, U13 3. hely).
A 2009/2010-eb évad is bővelkedett sikerekben. Ebben az évben női csapatunkból 5-en
vettek részt a felnőtt világbajnokságon (a magyar válogatott B divízió ezüstérmes lett) és 8-an a
junior VB-n (itt a válogatott B divízió 1. helyet ért el, ami sporttörténeti siker, ezzel az
eredménnyel feljutott Magyarország az A divízióba!). A bajnokságokban csapataink 3
aranyérmet (Lány U19, fiú U19 és fiú U21), 2 ezüstérmet (női felnőtt bajnokság, fiú U14), 1
bronzérmet (Felnőtt férfi 1. osztály – OB I), valamint 4. helyet (U16),
Jelen pillanatban 120 igazolt, rendszeresen edző és versenyző játékosunk van, rajtuk kívül
többen kedvtelésből, nem versenysportként űzik egyesületünk edzésein ezt a sportágat. A
legfiatalabb

9

éves,

míg

a

legidősebb

65

(az

újonnan

beindított

Fitt-floorball

kezdeményezésünk rendkívül népszerű. Az eredetileg szülőknek, testvéreknek szervezett
lehetőségre már több érdeklődő is rendszeresen jár heti 1 alkalommal).

A nemzeti válogatottakba is egyre több játékosunk kap lehetőséget. Korosztályukból
fakadóan az U19 fiú válogatott 2008. szeptemberi világbajnoki selejtezőjén 5 sportolónk
vehetett részt, hozzásegítve a nemzeti együttest a 2009 májusában megrendezendő
világbajnokságon való részvételhez, ahol a válogatott U19 csapatába már 6 fiatal sportolónk
kapott lehetőséget. A női válogatottban 5 játékosunk vett részt a 2009-es svédországi
világbajnokságon (B divízió 2. helyét értük el). 2010-ben junior lány világbajnokság volt, ahol
egyesületünkből 8 lány erősítette a B divízió győztes válogatottat, mely ezzel az eredménnyel
sporttörténelmet írt.
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A megkezdett munkánkat szeretnénk minél jobb minőségben folytatni. A fejlődés egyik
nagy lépcsőfoka, hogy új helyen tudunk edzeni (Sportmax 2. csarnok), ahol korosztályos
bontásokkal, a több teremlehetőséggel egyre nagyobb létszámban tudunk fiatalokat fogadni,
megismertetni és megszerettetni őket ezzel a sportággal.

Támogató(ka)t keresünk, akik a különböző terveink megvalósításához anyagi támogatást
biztosít.
- palánk vásárlása (ez most a legfontosabb feladatunk, hogy a szakmai munkát javítani
tudjuk)
- nemzetközi tornákon való részvétel támogatása (Prága Games, Cseh Open, Gothia Cup)
- a következő bajnoki évadban a budai Sportmax 2 csarnokban mérkőzéseink lejátszása

Adószámunk: 18254675-1-43
CIB Banknál vezetett folyószámla számunk: 1070044-429034-51100005

Amennyiben felkeltettük érdeklődését s szívesen támogatná csapatainkat, kérem személyes
megbeszélés

céljából

hívjon

a

06-20/956-89-56-as

telefonszámon

vagy

a

floorball@phoenixfloorball.hu e-mail címen. Egyesületünkről olvashat honlapunkon, a
www.phoenixfloorball.hu oldalon
Minden támogatást nagy örömmel és az egész csapat nevében köszönettel fogadunk!

Köszönettel:

Varsányi Zsuzsanna elnök
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A FLOORBALLRÓL

FLOORBALL – a XXI. század sportja, így nevezik külföldön. Ez a sportág igen
lendületes fejlődésen megy keresztül megalakulása óta. Közel 10 év alatt több mint 25szörösére nőtt az igazolt sportolók száma a világon. A legerősebb játékerőt képviselő országok
közül például Svédországban a második legnépszerűbb sportág több, mint 130.000 igazolt
játékossal, de Finnország, Svájc, Csehország, Németország, Amerikai Egyesült Államok,
Norvégia és Dánia is az élmezőnybe tartozik.

Hazánk már 1989 óta tagja a nemzetközi szövetségnek (ami 1986-ban alakult), s
eredményeink az utóbbi világbajnokságokon kezdenek javulni. Mindkét válogatott a B csoport
tagja, a férfiak az idei évben ezüstérmesek lettek, és a női csapat idén ugyanezt a helyezést érte
el, melyek a válogatottak legjobb eredményei.

Ez a játék egy 40 x 20 méteres, 50 cm magas palánkkal körbevett pályán zajlik, a két
egymással játszó csapatot 5 + 1 játékos alkotja. Hasonlít a jégkoronghoz (játékidő 3x20 perc, a
kapu a palánktól távolabb van, mögötte is lehet játékot folytatni, ütővel játszák, bár ez
műanyag, ezért kevésbé balesetveszélyes), a gyeplabdához, de a kosárlabda, valamint a többi
labdás sport taktikáját is fel lehet használni, be lehet építeni a repertoárba. Nagyon fontos, hogy
mivel kezdetekben iskolásoknak találták ki, sokkal biztonságosabb, nem balesetveszélyes.

___________________________________________________________________________

www.salming.hu

www.4brainz.hu

www.fatpipe.hu

PHOENIX Fireball SE
1122 Bp. Maros u. 8
floorball@phoenixfloorball.hu

CIB: 10700440-42903408-51100005
Adószám: 18254675-1-43
+36-20/956-8956
www.phoenixfloorball.hu

A világ leggyorsabb labdajátékának tartják, emellett természetesen rendelkezik a csapat- és
labdajátékok összes jó tulajdonságával, kombinálva az eszközzel való játék nehézségeivel és
furfangosságával. Egy csapatot minimálisan 5 játékos és 1 kapus alkot, de leggyakrabban 15,
még magasabb szinten 18 + 2 játékost neveznek 1-1 mérkőzésre, így nagyon sok fiatal juthat
egyszerre lehetőséghez. A mérkőzés változatos, gyors ritmusa, a rengeteg kiélezett szituáció a
küzdelem szinte minden pillanatában rejt magában izgalmakat.
Magyarországon az elmúlt évhez képest nőtt a csapatok száma, a férfi bajnokságokban 3
osztályban 37 csapat indul, de a női mezőnyben is 9 egyesület nevezett. Az utánpótlás
bajnokságok U11, U13, U15, U17, U19, U21 és női U19 korosztályban indulnak, s már az
ország minden régiójából találhatunk játékosokat, csapatokat.
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