KÖRMÖCZY
ZSUZSA
TENISZAKADÉMIA

Szakmai stáb

Vasas tenisz
1946 óta

DR. Nagy Viktor

akadémiavezető
1980-tól 18 éven át volt a Vasas igazolt versenyzője, a klub örökös bajnoka.
Sokszoros felnőtt magyar bajnok.
1990 és 1995 között a magyar Davis Kupa csapat tagja.
Legjobb ATP egyéni világranglista-helyezés: 258. hely.

Kisgyörgy Gergely

versenysportért és bázisokért felelős szakmai igazgató
Sokszoros felnőtt magyar bajnok.
1997 és 2007 között a magyar Davis Kupa csapat tagja, 2013-ban megkapta az ITF Davis
Kupa életműdíját.
2013-ban az Év Szenior Játékosa a világon és Európában.
Legjobb ATP egyéni világranglista-helyezés: 301. hely, legjobb ATP páros világranglistahelyezés: 109. hely.

Téged is vár a Vasas
Körmöczy Zsuzsa Teniszakadémia!
A Vasas múltjára és sikereire építő
akadémia szakmai programja garantálja, hogy a lehető legjobb kezekbe
kerülj, hogy aztán később a lehető
legjobb lehess!
A Nemzetközi Tenisz Szövetség
Play&Stay mini tenisz programját
alkalmazva, az adott életkornak,
magasságnak, egyéni készségeknek
és tudásszintnek megfelelően, játékos
módon kezdjük a gyerekek képzését.
Ez a tehetségkiválasztó és tehetséggondozó programunk az alapbázisa
a korosztályos versenyzők további képzésének, egészen a felnőtt szintig.
A folyamatos technikai, fizikai és mentális képzés mellett egyénre szabott edzés- és versenytervek is segítik az akadémia versenyzőinek fejlődését.
Szakembereink komoly versenyzői múlttal és kiváló szakmai háttérrel rendelkeznek.
A nevelőmunka mellett magas szintű képzést nyújtanak minden szinten, minden korosztálynak
a gyors fejlődéshez. A Vasas Körmöczy Zsuzsa Teniszakadémia Folyondár utcai központja
kifogástalan körülményekkel várja a sportolni vágyókat!

Körmöczy Zsuzsa
1947: Roland Garros vegyes páros, 3. hely
1958: Roland Garros egyéni 1. hely
1958: Wimbledon egyéni 3. hely
1958: világranglista, 2. hely
1959: Roland Garros egyéni 2. hely
10 éven át a világ legjobb
10 versenyzője között tartották számon

Selmeci Petra

utánpótlás versenysportért felelős szakmai igazgató
PTR, CTPS és Play and Stay teniszedző
Junior válogatottként a világranglista 16. helyéig jutott.
Mini tenisszel, gyermekek oktatásával, junior játékosok fejlesztésével és versenyzők
felkészítésével foglalkozik.

Várunk téged is, akár már 5-6 éves kortól, hogy Te lehess a jövő teniszbajnoka!

Bővebb információ és jelentkezés: vasassc.hu/kormoczyakademia

kirchknopf Zoltán

gyermektanfolyamokért felelős vezető
Nyolc évesen versenyzett először, minden korosztályban a legjobb tíz között volt.
Felnőtt csapatbajnok, párosban vidékbajnok.
2010 óta a Folyondár Sportközpontban dolgozik a gyerek tenisztanfolyamok vezetőjeként.

Asbóth József

1947 Roland Garros
egyéni 1. hely
vegyes páros 3. hely
1948 Wimbledon
egyéni 3. hely

Taróczy Balázs

1981

Roland Garros
páros 1. hely
1985 Wimbledon
páros 1. hely
Legjobb világranglista-hely:
12. (egyéni) / 3. (páros)

Temesvári Andrea

Sávolt Attila

Szávay Ágnes

1986 Roland Garros
páros, 1. hely

6-6 egyéni és páros
Challenge tornagyőzelem

2007 US Open
egyéni negyeddöntő
páros elődöntő

Legjobb világranglista-hely:
7. (egyéni) / 13. (páros)

Legjobb világranglista-hely:
68. (egyéni) / 133. (páros)

Legjobb világranglista-hely:
13. (egyéni) / 22. (páros)
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•
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•
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haladó gyerekek számára
9-10 évesek
25 százalékkal lassabb labda
normál méretű pálya és háló
ütő méret 25-26

•
•
•
•

kezdő és haladó gyerekek számára
7-9 évesek
50 százalékkal lassabb labda
kisebb pálya (6,5-8x18 méter) és
hálóméret (80 cm)
• ütő méret: 23-25

•
•
•
•

kezdő gyerekek számára
4-7 évesek
75 százalékkal lassabb labda
kisebb pálya (12x6 méter) és
hálóméret (80 cm)
• ütő mérete 19-23

AKADÉMIA KÖZPONT
1037 Budapest, Folyondár utca 15.
Telefon: +36 (1) 244 8850
vasassc.hu/szakosztalyok/tenisz

