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Anna a Magyar 
Síszövetség 
kötelékében marad, 
felkerül a felnőtt 
keretbe

• A magyar országos 
serdülő bajnoki címmel 
tarsolyában fejezte be 
az idei síszezont Kiss 
Anna. A székelyud-
varhelyi sportolónak 
még két versenye lett 
volna, ezeket azonban 
a koronavírus-járvány 
miatt törölték. Ez volt 
az utolsó idénye a 
gyerekkategóriában: a 
serdülőktől egy hatal-
mas ugrás következik, 
a felnőttek között kell 
bizonyítania. A 16 éves 
lány álma az olimpiai 
indulás, ezért pedig 
rengeteget dolgozik.

JÓZSA CSONGOR

B ármennyire is meglepő, a sízők 
idénye akkor indul, amikor 
még kánikula van, azaz nyá-

ron. Az idei szezonra való felkészülést 
még júniusban elkezdte Kiss Anna. A 
székelyudvarhelyi születésű verseny-
ző évadra hangolása három fázisból 

Felnőttkorba lép a síbajnok
A székelyudvarhelyi Kiss Anna, a többszörös román és magyar aranyérmes

Többszörös 
országos 
bajnok mind 
román, mind 
pedig magyar 
színekben

▴   FOTÓK:  ERDÉLY  
      BÁL INT  ELŐD

állt: először Ausztriában gleccseren, 
aztán tíz napot teremben készülhetett 
Litvániában, majd tizenkét napos edző-
táborral zárt az olaszországi Stelvióban, 
ahol társaival 3000 méteres tengerszint 
fölötti magasságban laktak. Ezt követő-
en jöttek az edzések különböző sítelepe-
ken, ahol már nem volt szükséges a spe-
ciális körülmény, tehát volt hó.

„A Magyar Síszövetségtől (MSÍSZ) eb-
ben az évben Vági Zoltán személyében 
új edzőt kaptam. Ő az U16-os válogatott 
szövetségi kapitánya. A szakszövetség 
ebben az idényben egy jól felépített prog-
ramot készített, azon mentünk végig, 
vagyis szinte végig, mert a mostani hely-

zetre való tekintettel elmaradt két verse-
nyünk. Öt-hat sízővel voltam együtt, ez 
költségek szempontjából sokat jelentett, 
hiszen voltak évek, amikor ezekre ne-
künk kellett előteremteni az összegeket” 
– mondta a 16. életévét idén betöltő síző, 
aki leginkább két szakágban jeleskedik, 
az óriás-műlesiklásban és a szlalomban.

Ebben a csoportban fi úk és lányok 
együtt vannak, a csapatban a magyar-
országi sportolók mellett még van egy 
székelyföldi síző, a 16 éves Pál Krisz-
tián. Kiss Anna szerint az idény eleji 
felkészülés jó löketet adott, az MSÍSZ 
által elkészített naptár sokkal összesze-
dettebb volt, gondosan felépítették az 

egész szezont, mindig lépésről lépésre 
haladtak, érezték, hogy honnan hova 
tartanak. Nem is csoda, hogy ezek az 
eredményekben is megmutatkoztak – 
végül is így mérhető az egész. Ha pedig 
szó esett a válogatott csapatról, meg kell 
említenünk, hogy a szakmai stábban a 
másod edzői szerepkört a székelyudvar-
helyi Balázs László látja el.

A felépített versenyprogram

A 2019–2020-as szezont Annáék január 
elején Szlovákiában, Vratnában indítot-
ták, ahol az óriás-műlesiklásban tizen-
kettedik lett, szlalomban pedig kiesett. 




