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Iskolai Sportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a 

lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén belül, illetve a 

különböző sportágak edzéseivel oldja meg. Kiemelt feladat a sportiskolai osztályaink kötelező 

délutáni foglalkozásainak beépítése a délutáni tornatermi órarendbe. 

Iskolánk a következő városi sportegyesületekkel hosszabbította meg 
együttműködési megállapodását 
 

 

Veszprémi Úszó Klub 

- az úszók a Március 15. úti uszodába járnak; 

- saját uszodánkban úszótanfolyamok óvodások és kis iskolások részére. 

 

Veszprém Handball Team 

- első, és második osztályos diákjaink részére hivatásos edzők végzik a felkészítést 

és a versenyeztetést. Az általános iskola elvégzése után tanulóinknak lehetőségünk 

van a Telekom Veszprém serdülő csapatában folytatni a sportolást. 

 

Veszprémi Egyetemi SC  

- tornatermünkben edzést tart 3 – 8. osztályos röplabdásainknak a sportegyesület edzője. 

http://www.veszprem.hu/
mailto:bathory@vpbathory.sulinet.hu


- az általános iskola elvégzése után a VESC serdülő csapatában folytathatják a 

sportolást a lányok.  

 

HEMO SE  

- iskolánkban Pohl Brigitta és Jónás Péter tart sakk szakkört. 

 

Bakony Íjász Egyesület 

- Tornatermünkben heti 2 alkalommal biztosítunk lehetőséget a gyakorlásra 

tanulóinknak. 

 

VEDAC 

- Iskolánk udvarán és a tornateremben az alsó tagozatos diákjaink részére biztosít 

edzéseket a spotegyesület edzője. 

 

Nemesvámosi Labdarúgó Sport Egyesület  

- fiú labdarúgóink részére a tornatermünkben heti több alkalommal Zsebe Gábor tart 

edzéseket. 

 

I. Futsal Club Veszprém 

- fiú futsalosaink részére a tornatermünkben heti több alkalommal Zsebe Gábor tart 

edzéseket. 

- tornatermünkben testnevelők tartanak edzéseket 

- legtehetségesebb játékosaink a klub színeiben versenyeznek. 

 

WTV Veszprém 

- lány labdarúgóink részére a tornatermünkben heti több alkalommal Zsebe Gábor tart 

edzéseket. 

- tehetséges diákjaink a klub színeiben versenyeznek 

 



Tömegsport foglalkozások 
 

Az alábbi sportágakban szervezünk a tanulók igényei szerint tömegsport foglalkozásokat: 
 

- aerobik 

- röplabda 

- labdarúgás 

- atlétika 

- sakk 

- kézilabda 

- úszás 

- néptánc 

Várható versenyeink 
 

 

Atlétika (Esső András) 

Diákolimpia 

Meghívásos, és saját rendezésű versenyek 

Háziversenyek 

 
Röplabda (Bácskai Sándorné) 

Országos Gyermek Bajnokság (VESC színeiben)  

Országos Mini Kupa (VESC színeiben)  

Országos Serdülő Kupa (VESC színeiben)  

Diákolimpia lány III-IV korcsoport 

Amatőr Diákolimpia lány III. korcsoport 

Meghívásos versenyek 

Saját rendezés:  Báthory mini Kupa 

   Báthory gyermek Kupa 

 

Labdarúgás (Zsebe Gábor)  

Diákolimpia I. II. III. IV. korcsoport 

Meghívásos mérkőzéseken való részvétel 

Lány foci: III- IV. korcsoport: Diákolimpia részvétel 



Kadnár Lajos emléktorna 

Bozsik Program mérkőzései 

 

Kézilabda  (Vereb Imre, Makkai Balázs) 

Diákolimpia I-IV. korcsoport (fiú) 

Meghívásos versenyek 

Saját rendezésű versenyek 

 

Sakk (Pohl Brigitta, Jónás Péter) 

Diákolimpia I-IV. korcsoport 

Meghívásos versenyek 

Háziverseny 

 

Úszás (Hencsei László, Varga-Sárzó Adrienn) 

Diákolimpia I-IV. korcsoport 

Háziverseny 

 

           Ph. 

 

 _________________________   _________________________ 

  Barták Péterné     Varga-Sárzó Adrienn 

      ISK vezető, Igazgató          testn.m.k. vezető 

 

Veszprém, 2018. szeptember 3. 


