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Visszaemlékezés a 2022-
es évre

 2022-es évkezdés:
 TAP: 77 fő

”Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj program”
 AAP: 65 fő
 U23 ösztöndíj program: 25 fő

Edzők: 14 fő (kf: 7 fő, szf: 3 
fő, női: 4 fő)

Nevelőtanár: 5 fő
Gyógytornász: 1 fő
Masszőr: 1 fő
Sportpszichológus: 1 fő
Dietetikus: 1 fő
Sportszakmai munkatárs: 4 

fő
Erőnléti edző: 2 fő
Módszertani munkatárs: 3 fő



Edzőtáborok, versenyek

Hazai edzőtáborok.

A KIMBA 9 hazai edzőtábort szervezett, amelyeken számos nemzet 
sportolói vettek részt, így többek között román, moldovai, ukrán, 
francia, osztrák, horvát, német, görög, kirgiz, Sri-lankai és marokkói.

A KIMBA által szervezett belföldi táborokon kívül számos 
edzőtábornak adtunk otthont. Segítettük a különböző korosztályos 
válogatottak felkészítését, így biztosítva a KIMBA-s gyerekek további 
táboroztatását.

Kiemelkedik a kötöttfogás részéről a 6 nemzettel való közös 
tábor, amelyet csapatbajnokság zárt.



Nemzetközi 
versenyek és
edzőtáborok

Sportolóink nemcsak belföldön 
mérhették fel tudásukat, hanem 
számos országba eljuthattak verseny 
és edzőtábor céljából.Kötöttfogás: Irán, Szerbia, Szlovákia, 
Horvátország, Románia több 
alkalommal 
Szabadfogás: Németország, 
Szlovákia, Lengyelország, Románia

Női szakág: USA, Lengyelország, 
Horvátország, Románia



A 2022-es eredményeink

A különböző programjainkban 
résztvevő sportolók által kivívott 
címeres mezek száma:
 U15: 11 fő
 U17: 16 fő
 U20: 16 fő
 U23 és felnőtt korosztály: 14 fő

7 
aranyére

m

10 ezüstérem

10 
bronzére

m

A Világversenyek 
éremeloszlása 



Módszertani 
központ

  Mérések
  Teljesítménydiagnosztika
  Táplálékkiegészítés
  Rehabilitációs gépek
  TAP-os versenyzők OSEI rendszerbe kerülése
  Együttműködés a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu 

Sportakadémiával



Kulturális és szabadidős 
programok
 Állandó festőművészeti tárlat látogatások
 Parlament látogatása
 Láthatatlan kiállítás 
 Rendszeres gyógyfürdő látogatása
 Hit- és erkölcstan oktatás



A 2023-as 
terveink

 Külföldi versenyek és edzőtáborok:
•  Magyarkanizsai edzőtábor
• Kirgiz kötöttfogású edzőtábor
• Kirgiz női edzőtábor
• Irán, USA 
• UWW és meghívásos nemzetközi versenyeken való részvétel

 Nemzetközi csapatversenyek szervezése 
 Szakmai stáb bővítése 





Köszönöm a figyelmet!
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