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A szinkronkorcsolya a korcsolya sportok legfiatalabb szakága. A sportág az 1930-as években
Amerikából indult, majd jelent meg Európában. 1976 óta rendeznek nemzetközi szinkronkorcsolya
versenyeket. Az első világbajnokság megrendezésére 2000-ben került sor Minneapolisban, ahol 20
ország képviselte magát 5 különböző kontinensről. A tengerentúlon nagy hagyományokkal
rendelkezik a sportág és mára már az egyetemi sport egyik szerves alkotóeleme, de az európai
országoknak sem kell szégyenkezniük.

Sőt, olyannyira nem, hogy a világbajnokságok érmesei többségében európai csapatok közül kerültek
ki: pl. a svéd Team Surprise 6-szoros világbajnok, vagy a finn Marigold csapata, akik már szintén 6-
szoros aranyérmesek.

Szinkronkorcsolya egy csapatsportág, amelyben 16 versenyző alkot egy egységet, akik együtt, egy
időben mutatják be látványos és összetett koreográfiájukat a jégen. A csapatoknak minden évben két
új programot kell összeállítaniuk, újabb és újabb elemekkel, amelyek sok esetben évről évre egyre
nehezebbek.

Látványos, dinamikus, szórakoztató és izgalmas sportról van szó, amely kiváló nevelésre is: kemény,
de ugyanakkor nőies és igazi csapatsport.

A szinkronkorcsolya egy csodálatos sportág, amely a világ minden táján ámulatba ejti közönségét,
ahogy a 16 korcsolyázó együtt nagy lendülettel, színes ruhában egyként siklik a jégen.

A sportág





A magyar szinkronkorcsolya-válogatott 2007 nyarán Team Passion néven alakult meg azzal a céllal,
hogy Magyarország egy ütőképes csapattal képviselje magát a 2008-as hazai rendezésű
világbajnokságon. A válogatott elérte célját, az addigi legjobb magyar eredményt felülmúlva a 14.
helyen végzett a világbajnokságon, s ezzel új lehetőségek nyíltak meg a csapat előtt.

A Team Passion Miskolcon, az ország akkori legnagyobb szinkronkorcsolya bázisán töltötte
felkészülési idejének nagy részét, majd Budapestre költözött a csapat. A leküzdendő akadályok
száma egyre csak nőtt, és harcoltunk azért, hogy a csapat, valamint a sportág életben maradjon
hazánkban.

Csapatunk

A nagy áttörést ismét az hozta, hogy Magyarország
megkapta a 2016-os világbajnokság rendezési jogát, és vele
együtt mi is az újabb bizonyítási lehetőséget, hiszen ettől a
szezontól sikerült együttműködni Dohány Andreával, a
sportág legelismertebb edzőjével, aki a svéd csapatot már
hatszor vezette a világbajnoki címig és remélhetőleg
szaktudásával még évekig segíti munkánkat.





A csapat 11-szeres magyar bajnoki címe, számos nemzetközi sikere mellett büszkék vagyunk arra,
hogy 2016 óta folyamatosan a Világbajnokságon a középmezőnyében végzünk, és képesek vagyunk
versenybe szállni a sportág legjobbjaival.

Persze a siker nemcsak azon a húsz sportolón múlik, akik jégre lépnek. A szövetség, az edzőink, a
támogatóink és a szurkolóink nélkül nem tartanánk itt. Az általuk befektetett energia és munka teszi
lehetővé számunkra azt, hogy nekünk már csak a tökéletes programok kivitelezésével kelljen
foglalkoznunk. Hiszen egy csapat csak akkor lehet igazán sikeres, ha mindenki egyet akar: győzni.

Mindannyiunk célja legjobbnak lenni a legjobbak között. De csakis közösen, Team Passionként.

Sikereink

A csapat legjobb eredményei:

Országos bajnokság
2016-2022

Snowflakes Trophy
2016 Zagreb
3. helyezés

Budapest Cup
2017 Budapest

3. helyezés

French Cup
(Challenger Series)

2022 Rouen
3. helyezés

Világbajnokság
2022 Hamilton

8. helyezés





A lányok iskola és munka mellett heti 5-ször,
körülbelül 5 órát edzenek, amelyből heti 10-12 óra
jeges edzés és a további 13 15 órát pedig a száraz
edzések teszik ki. Ezek között a szezon egyes
szakaszaihoz igazítva található erőnléti edzés, tánc,
balett, videoelemzés, valamint a koreográfiák
gyakorlása.

A felkészülés és a versenyzés mellett a csapatunk
számos jeges programon és rendezvényen vett már
részt (céges rendezvény, divatbemutató, show
műsorok, videó klippek, színpadi showk stb.),
amelyeken az egyedi és különleges műsoraink
mindig elvarázsolják a nézőket. Sok meghívásnak
teszünk eleget minden szezonban, ahol a
szórakoztatás mellett elsődleges célunk a sportág
népszerűsítése.

Munkásságunk





Célkitűzéseink

A világbajnoki ranglétrán előrébb lépni

Hosszú távon a világ legjobb 10 alakulata között maradni

Stabil, ütőképes, eredményes csapat kialakítása, amely hosszú
távon képes a világ élmezőnyében maradni

Eredményeinkkel és magas szakmai munkánkkal motivációt és
lehetőséget nyújtani a jövő generációjának.




