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Székely edző a világélvonalban
Kosz Zsolt Európa egyik legjobb műkorcsolya-akadémiáján dolgozik
• Öt éve él külföldön a csíkszeredai Kosz Zsolt

Hoffmann Nóra akadémiai vezető,
Papp Vivien és Kosz Zsolt

korcsolyaedző, akinek tanítványát, Papp Vivient
tartják a magyar műkorcsolyasport egyik legígéretesebb tehetségének.
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fjúsági Grand Prix versenyt
rendeztek az elmúlt napokban
Ljubljanában, ahol román színekben a Cornel Gheorghe és Sorina
Mladin edzőpáros által felkészített
bukaresti Luisa Elena Ilie a 31. helyen végzett. A világ egyik legerősebb ifjúsági műkorcsolyaversenyén
a Magyarországot képviselő Papp Vivien 8. lett. Utánanéztünk, és meglepetésünkre a magyar kislány edzője
a csíkszeredai Kosz Zsolt, aki öt éve
dolgozik külföldön.
A világháló segítségével hamar
elértük Kosz Zsoltot, aki elmondta,
hogy Papp Vivien Angelina Turenko
felfedezettjeként jutott el Olaszországba, a Young Goose Academyhez
(YGA), ahol Kosz is dolgozik. „Szorgalmas, erős pozitív kisugárzása,
ambíciója, odaadása, a sport iránti
szeretete és szülei támogatásával
ért el eddig nagyon jó eredményeket, küzdötte be magát a top tízbe az
ifjúságiak között. Vivien még csak
13 éves, ez az első esztendő, amikor
az ifjúsági kategóriában versenyez,
klubja a Budapesti Hoffmann Korcsolya Akadémia, felkészülését pedig velem végzi. A hatszoros magyar
korosztályos bajnok Papp Vivien
idén eddig két ifjúsági világkupán
vett rész, Kassán 9., Ljubljánában
pedig 8. lett. Közeli célkitűzésünk
a magyar országos bajnokság megnyerése, ezt követően pedig az ifjúsági világbajnokság” – mesélt tehetséges tanítványáról Kosz Zsolt.
A 29 éves Kosz Zsoltnak nevelőedzője Bogyó-Löffler Mária volt a
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Csíkszeredai ISK-nál. Sportolóként
nyert és volt többször érmes a korosztályos Európa-kupa versenyeken,
részt vett öt ifjúsági világbajnokságon, ahol sikerült bekerülnie a legjobb 24 közé.
A testnevelő tanári diploma megszerzése után Kosz a Csíkszeredai
ISK-nál kezdett dolgozni, ahol, mint
említette, Márton Simon és Péter Árpád klubvezetők bizalmat szavaztak
neki, és hasznos útbaigazításokkal
látták el.

sportoló lehetőséget kapott nálunk
készülni, de ezzel csak Zselyke élt.
Édesanyjával, Szilárdával úgy döntöttek, hogy az országos bajnokság
előtt Szlovéniában készül, közösen
Nina Polšakkal. Zselyke ezt követően
kiválóan szerepelt a román bajnokságban egy honosított kanadai sportolóval szemben. Zselyke négy különböző tripla ugrása a bírói asztalnál
kevesebbet ért a kanadai két tripla
ugrásánál, így utóbbit küldték az ifjúsági vébére… Ez mindkettőnket megtört. Pár hónapra visszaköltöztem
Csíkszeredába, fel akartam lendíteni
a csíki műkorcsolyát, Zselyke pedig
elkezdte tanulmányait a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen. Úgy
tudom, koreográfus szeretne lenni.
Mindketten sportolóként nem értük
el kitűzött céljainkat, remélhetőleg
edzőként majd igen.

– Mióta dolgozik külföldön?
– Külföldi edzői pályafutásomat
2016-ban kezdtem el építeni Szlovéniában. Oda az akkori vezetőedző
Tamara Dorofejev hívott, kérdezte,
hogy szeretném-e átvenni a helyét,
folytatni munkáját. Elfogadtam a
felkérést.
– Ön hogyan látja, merre tart
a sportág, milyen újdonságok
vannak a világ élvonalába tartozó műkorcsolyázók felkészülésében?
– Személyes véleményem, hogy
a műkorcsolya egy picit lecsúszott a
hagyományos útjáról, egyre ritkább
a konkrét témájú előadás, a zeneválasztás szerep vagy szereplő karakterű. Jelenleg a világ élvonalában
levő műkorcsolyázók felkészülésében nagy szerepet kap a komplex,
személyre szabott edzésterv, amibe
gyakran napi 6–8 edzés iktatható
be. Ezek között van a 4x40 perces intenzív jégedzés, van a korcsolyatechnika-edzés (skating skill), de szokott
lenni két ugrástechnikai edzés, a
programokat gyakorló edzés, mindezek váltakozva, a versenynaptár-

hoz igazítva. Nagyon felkapott lett
az elektronikus „spinner” használata, ami egy fából vagy műanyagból
készült tárcsa, amire egy potenciométerrel felszerelt elektromotor segít
a pörgetések felgyorsításában. Ezt az
eszközt szárazon használják, ahol
a sportoló mindkét lábával rá tud
állni, az edző pedig különféle gyakorlatokat, pozíciókat gyakoroltat
sportolójával. Mindezek elősegítik
a korcsolyázók orientációs képességeit, a levegőben való helyes testtartást, a pörgési sebesség fejlesztését.
– Tartja-e a kapcsolatot az itthoni, a székelyföldi műkorcsolyázókkal?
– Igen, nekem mindig is egy kéznyújtásra vannak, lesznek a székelyföldi edzők/korcsolyások. Bármi
segítségre is szorulnak, szívesen
megteszem a tőlem telhetőt, mint
ahogy annak idején Kerekes Zsolt
tette velem.
– A csíkszeredai volt műkorcsolyázók közül sokan külföldön
Verseny után, a pontokra várva

élnek. Ki hol és milyen téren folytatja?
– Velük még inkább tartom a kapcsolatot, szinte hetente felkeressük
egymást. Kezdeném Kerekes Zsolttal,
akitől sok edzői tapasztalatot szereztem, továbbá magánemberként is
számíthatunk egymásra. Zsolt tőlem
nem messze, az olaszországi Bressanonéban edzősködik, csupán egy óra
autóútra a mi akadémiánktól. A több
olimpiára kijutott Kelemen Zoltán –
aki mellett felcseperedtem – a Zürichi
Korcsolyaakadémián dolgozik, ahol
Gheorghe Chiper szintén csíkszeredai születésű vezetőedzővel alkotnak
kiváló párost.
– Fiatal, kezdő edzőként öt-hat
évvel ezelőtt ön jó eredményeket
ért el Romániában is.
– Gratulálni szeretnék Nagy Anitának, aki a csíkkarcfalvi műkorcsolya szakosztályt erősíti. Kitérnék
Kenéz Aletta Zselykére, akivel nem
könnyű időket megélve, én kezdő
edzőként, ő sérüléséből visszatérve
dolgoztunk együtt, mindkettőnk fejlődése fölfelé ívelt. Már Szlovéniában
edzősködtem, amikor a csíkszeredai sportiskola segítségével minden

– Mit kell tudni az olaszországi
műkorcsolya-akadémiáról?
– A Young Goose Akadémia kiváló menedzsmentjének és színvonalas edzői stábjának köszönhetően,
mottónkkal élve „We create champions” (Bajnokokat teremtünk –
szerk. megj.), mágnesként vonzza a
jobbnál jobb sportolókat a bolzanói
Egna/Neumarkt elnevezésű kis településre. Az edzéseken kívül az akadémia szolgáltat étkezést, szállást,
wellness- és aktív pihenési lehetőségeket is sportolóinak.

Hogyan jutott
Olaszországba?
Kosz Zsoltot Szlovénia után
Olaszországba sodorta az
élet, ahol elit, első szintű edzői
képesítést szerezett, a Nemzetközi Korcsolyaszövetség (ISU,
International Skating Union)
hivatalos edzője lett. A Young
Goose Academy vezetőedzője,
Lorenzo Magri figyelt fel rá és
kínált szerződést, amit gondolkodás nélkül elfogadott, hiszen
Európa legnagyobb és legsikeresebb műkorcsolyaklubjánál
dolgozhat, nagyon híres edzők
társaságában.

