Kárpáti György,
az „Edző leszek – nincs akadály” program nagykövete:

„Kemény munka, de vidámsággal !”
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Molnár Zoltán elnök

Elnöki
üzenet
Molnár Zoltán

A MET iCoachKids nemzetközi konferenciáján érdekes statisztika hangzott
el. Az Európai Unióban kétmillió orvos,
kétmillió rendőr és hatmillió pedagógus dolgozik. Ezzel szemben az edzők
száma kilencmillió. Ez az adat önmagáért beszél, és azt bizonyítja, hogy az
edzői munka, az edzői hivatás egyre
nagyobb szerephez jut az európai társadalmakban. Ugyanakkor még mindig
hatalmas különbségek vannak az egyes
országok között az edzőképzés, az
edzők foglalkoztatása és bérezése, társadalmi elismertsége terén. Az Unió törekszik arra, hogy ezeken a területeken
is legyenek uniós normák, szabályok.
Nem csak uniós szinten van még rengeteg teendő, hogy ez a pálya – én inkább hivatásnak nevezném - valóban
elnyerje az őt megillető társadalmi
elismertséget, amely megnyilvánulhat
többek között az edzők alkalmazásának
szabályozottságában, anyagi elismerésük mértékében, egy edzői életpályamodell megteremtésében is. Az elmúlt
években ezeken a területeken jelentős
eredmények születtek – és ezekben a
Magyar Edzők Társaságának jelentős
szerepe volt – de még korántsem dőlhetünk hátra, van még mit csinálnunk.
Az állami sportvezetés is felismerte az
edzői hivatás jelentőségét, az edzők
meghatározó társadalomformáló szerepét, különösen a ﬁatal generáció testi, lelki nevelésében. Ezért bízta meg
egy, az edzői pályát, hivatást népszerűsítő rendezvénysorozat megszervezésével a Magyar Edzők Társaságát. Az
„Edző leszek – nincs akadály” rendezvénysorozat keretében az a feladatunk,

hogy kilenc helyen – nyolc vidéki és egy
budapesti helyszínen – olyan konferenciát és gyakorlati foglalkozást szervezzünk, amely bemutatja az edzői hivatás
értékeit, szépségeit, felelősségét.
A rendezvények célcsoportjai a sportirányú képzést folytató egyetemek
(Debrecen, Eger, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szombathely) testnevelő tanári és
edző szakos hallgatói, azok a középiskolás sportoló ﬁatalok, akik távlatilag
az edzői pályára készülnek, és azok a
társadalmilag hátrányos körülmények
között élő, ennek ellenére a sport iránt
elkötelezett ﬁatalok, akik társadalmi
felemelkedésük lehetőségét a sportban, később az edzői pályában látják,
és edzőként sokat tehetnek majd a hasonló helyzetben élő ﬁatalokért.
A projekt „nagyköveti” tisztségének ellátására egy kiváló sportembert és legendás edzőt nyertünk meg, Dr. Kárpáti
Györgyöt, Helsinki, Melbourne és Tokió
olimpiai bajnokát, a montreali olimpiai
bajnok vízilabda csapat egyik edzőjét.
A háromszoros olimpiai bajnok, a nemzet sportolója, ha kora miatt nem is tud
minden rendezvényen ott lenni, a résztvevőkhöz intézett üzenetében buzdítja
a ﬁatalokat ennek a nemes hivatásnak
a választására. A felsorolt városokon
túl Kecskemét, Érd és Budapest még
ad otthont a rendezvényeknek. Minden
helyszínre meghívunk egy olyan neves
sportolót – olimpiai bajnokot, világbajnokot, paralimpikont – aki saját életútján keresztül mutatja be, hogy mit jelentenek a sport, a sport által képviselt
értékek a további pályaválasztás és
érvényesülés szempontjából és hogy

vezet az út az aktív sportolói pályától
az edzői hivatáshoz. A résztvevők nem
csak „elméletben” ismerkedhetnek az
edzői pályával, minden helyszínen bemutató edzéseken leshetik el neves
edzőktől a sportolókkal, elsősorban a
ﬁatalokkal való foglalkozás fortélyait.
A 2017 szeptemberében indult sorozat
2018 februárjában fejeződik be. Az eddigi rendezvények – Debrecen, Szeged,
Kecskemét – óriási érdeklődés mellett
zajlottak le, ami nem csak a résztvevők
létszámában, de az előadóknak feltett
kérdések számában is megnyilvánult.
Nem könnyű feladat, de számunkra
nagy megtiszteltetés és felelősség
ennek a sorozatnak a megszervezése.
Örülünk, hogy egyre több és egyre változatosabb feladatot láthatunk el az a
magyar sport egyik legfontosabb területén, az edzői pálya iránti érdeklődés
felkeltésében, az edzőképzés reformjában, az edzők foglakoztatására vonatkozó szabályozók megalkotásában.
Igyekszünk ezeknek a feladatainknak
az állami sportvezetéssel, a Testnevelési Egyetemmel, a MOB-bal a szövetségekkel és minden érintett szervezettel szorosan együttműködve, magas
szakmai színvonalon eleget tenni.

2017. november
Molnár Zoltán elnök

Debrecen
2017. október 3.

Magas szakmai színvonal és siker
az első rendezvényen
Az edzői pálya, az edzői hivatás világszerte
felértékelődött. Így van ez az Európai Unióban is és reméljük, hamarosan így lesz nálunk is. A szabadidő növekedésével az egyik
legvonzóbb és leghasznosabb időtöltésnek
– mozgásszegény korunkban – az aktív testmozgás, a sport tűnik.
Ezért is helyez nagy súlyt a Sportért Felelős
Államtitkárság az edzői pálya népszerűsítésére. A Magyar Edzők Társaságát bízták meg
egy olyan rendezvénysorozat megszervezésével és lebonyolításával, amelynek éppen
ez a célja. A kilenc különböző helyszínen
zajló rendezvényeken neves sportolók –
olimpiai és világbajnokok – neves edzők
és más szakemberek tartanak előadásokat
az edzői hivatás szépségeiről, értékeiről és
gyakorlott edzők tartanak bemutató edzéseket. A célközönség a már elkötelezett,
sportirányú tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, a sporttagozatos és sportiskolás középiskolások és olyan hátrányos
helyzetű ﬁatalok, akik a nehéz körülmények

ellenére is sportolnak, és a sportban látják
felzárkózásuk lehetőségét.

A rendezvénysorozat „sport-nagykövete” a
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó,
sikeres edző, a Nemzet Sportolója, Kárpáti
György.
A sorozat első rendezvénye Debrecenben
zajlott le, a vendéglátó a Debreceni Sportcentrumban. A hallgatóság, az edzői pálya
iránt érdeklődők között voltak egyetemi
hallgatók, középiskolás sportolók, a Hoszszúpályi Ho-Fi Sportegyesület sportolói,
a Debreceni Vízilabda Klub játékosai és a
Hajdúböszörményi Torna Egylet tagjai. A
díszvendég ezúttal Varga Tamás, kétszeres
olimpiai bajnok vízilabdázó volt, aki aktív
játékos pályafutását Debrecenben fejezte
be és itt kezdte el edzői pályáját. Élvezetes előadásában sok-sok példán keresztül
mutatta be, hogy lett kétszeres olimpiai
bajnok és utána mi vonzotta az edzői pályára. Elmondta, hogy erős akarattal és elszántsággal mindent el lehet érni, amit az
ember nagyon akar. Kihangsúlyozta, hogy az
edzőnek folyamatosan képeznie kell magát,

ﬁú kézilabda szakosztályának vezetője saját, negyven éves tapasztalatairól beszélt
a hallgatóságnak. Ő is kihangsúlyozta a
szakmai felkészültség, a következetesség
és a türelem fontosságát az utánpótlással
foglalkozó edzők munkájában.
Az előadásokat edzéslátogatás követte. A
kézilabda edzést vezető Sándor László, valamint Nagy István, a judo szakosztály vezetője és Raus Tamás judo edző a gyakorlati
szemléltetésen túl azt is elmondták, hogy az
edzésen mi miért történik, amiből a leendő
edzők sokat tanulhattak.

hogy a rohamosan változó követelményeknek eleget tudjon tenni. Az utánpótlás edzőnek nagyon kell szeretni a tanítványait és a
hivatását.
Makray Balázs a Sportcentrum szakmai vezetője és egyben a Debreceni Sportiskola
vezetője bemutatta a rendezvénynek otthont adó Sportcentrumot és a Sportiskola
működését. Méltán büszkék a sportlétesítményeikre és az eredményeikre. A sportiskolában dolgozó edzők kiválasztása a vezetőedzők feladata. A vezetőedzők komoly
szakmai követelményeket támasztanak az
edzőkkel szemben. Figyelemmel kísérik továbbképzésüket, segítik, támogatják is azt.
Köpf Károly a Magyar Edzők Társasága nevében mutatta be az edzői hivatás szépségeit,

az edzői hivatást, mint karrier lehetőséget.
Elmondta, hogy az edzői munka rendkívül
összetett, a pályára való felkészülés soksok ismeretanyag elsajátítását igényli és az
edzői oklevél megszerzésével kezdődik csak
igazán a további ismeretek megszerzése,
részben a gyakorlat által, részben további
szervezett és önálló továbbképzéssel.
Muszka Sándor, a Hajdú Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesületének elnöke
előadásában ismertette, hogy mit jelent a
sport a hátrányos helyzetű ﬁatalok részére,
milyen nehézségekkel kell megküzdeniük,
milyen támogatást kapnak, hogy lehet segíteni őket a további pályájukon.
Dobszai Jenő, az egyik legkiválóbb kézilabda utánpótlás-nevelő edző, a Sportiskola

Összességében a sorozat első láncszeme
nagy siker aratott és elérte a kitűzött célt.
Külön köszönet illeti a Debreceni Sportcentrum közreműködő edzőit és munkatársait, akik nem csak ideális körülményeket
teremtettek a rendezvényhez, hanem rendkívüli szakmai felkészültségről is tettek tanúbizonyságot.
Köpf Károly

Vendégszektor
Megírja az életét –
Születésnapi beszélgetés
Kamuti Jenővel
„ ... Többen ﬁgyelmeztetnek, hogy lassítanom kéne, ám ha nem
pörögnék, nem lennék boldog. A Nemzet Sportolója címre nagyon büszke vagyok, és szeretném, ha sokáig tudnám élvezni
ezt a kitüntetést családom, unokáim körében ... ”

Szeptember 17-én lett 80 éves Kamuti Jenő
olimpiai ezüstérmes tőrvívó, a Nemzet Sportolója, aki számomra az örökmozgó és a
homo ludens (játékos ember) megtestesítője.
Örökmozgó, ugyanis aktív sebészorvos korában az a mondás járta róla, hogy aki bármilyen ügyben beszélni akar vele, az feküdjön
föl a műtőasztalra és operáltassa meg magát,
mert csak így találkozhat vele „nyugalmi állapotban”. Homo ludens, mivel minden tréfában benne van, semmi jónak nem lehet az elrontója. Mindenre kapható –még arra is, hogy
öltönyben, nyakkendőben vízbe ugorjon.
Az eset az 1992-es havannai női párbajtőrvilágbajnokság zárónapján történt, a magyar
nagykövet rezidenciáján. „Emlékszem rá – mosolyodik el az emlékek felidézése közben Kamuti Jenő. Hatalmas magyar sikerrel zárult a világbajnokság, a lányok mindent megnyertek,és
ezt ünnepelve a küldöttség minden tagja, a
versenyzőktől az edzőkig, beugrott a medencébe. A magyar szövetség elnökeként én sem
maradhattam ki a sorból. A helyzetet csak az
bonyolította, hogy utána a nemzetközi szövetség ülésére kellett mennem, ahol kénytelen
voltam csöpögő ruhában megjelenni…”
A fentiek is bizonyítják, hogy Kamuti Jenő számára a család mellett mindig a vívás és a gyógyítás

volt a legfontosabb, ezért nem csoda, hogy akik
egykor körülvették, végigkísérték az életét, most
emlékezetessé tették jubileumi születésnapját.
„A volt MÁV kórház dolgozói közül négyszázan jöttünk össze orvosoktól a portásokon át
az ápolókig, akikkel az én 80. születésnapom
mellett megemlékeztünk a kórház 90. születésnapjáról is. Egykori igazgatóként felelevenítettem az intézmény történetét, majd következett a hajnalig tartó sztorizás. Szerintem
nincs még egy kórház, amelynek a megszűnése után tíz évvel is ilyen összetartó csapata lenne. Az ottani hangulat mára különösen
felértékelődött” – mondja Kamuti Jenő, aki 44
évig dolgozott sebészként, majd vezetőként a
kórházban, de korábban ott volt diákmunkán
is, amikor ablakot pucolt, takarított.

Elárulja, hogy a családjától egy aranyszínű
tollat és egy nagy noteszt kapott, amelynek
első kilenc oldalát megtöltötte ﬁa, lánya, a
gyerekei párjai, valamint öt unokája. Mindenki
egy-egy oldalon fogalmazta meg a vele kapcsolatos emlékeit, érzéseit.
„Csak másnap olvastam el az írásokat, de így
is elsírtam magam… A tízedik oldalon arra
ﬁgyelmeztetnek, hogy most már kötelező
megírnom a történetemet. Ezt én komolyan
veszem, mindig lesz nálam diktafon, de akár
a mobiltelefonomra is rámondhatom, ami
éppen az eszembe jut. Tudom, hogy az embereket érdeklik a sztorik, a kulisszatitkok,
és addig kell megírnom a múltat, amíg élnek az emlékeim, és azok a társak, akikkel
együtt megéltük az élményeket.”
A majdani könyvben kiemelt szerepet kap
majd egy másik kerek születésnap, a legemlékezetesebb, a huszadik.
„1957-ben Párizsban éppen a születésnapomon lettünk világbajnokok csapatban, ami
azóta egyetlen magyar férﬁ tőrválogatottnak
sem sikerült, és ez utólag tovább növeli az
akkori arany értékét. Aznap egyébként eszembe se jutott, hogy születésnapom van, csak a
versenyre koncentráltam. Nem mi voltunk az
esélyesek, előzetesen a dobogó közelébe helyeztük magunkat. Ám mivel két egyéni világbajnok is volt a csapatban, Gyuricza József és
Fülöp Mihály, akikkel én itthon azonos szinten
voltam, megfordult a fejünkben, hogy ilyen
erős csapattal győzni is het. Sajnos, abból a
csapatból Fülöp Misi és Tilli Endre már nincs
közöttünk, de Gyuricza Józsival és Czvikovszky
Ferivel, valamint a volt BVSC-s és válogatottbeli vívótársakkal meg tudtuk ünnepelni ezt a
születésnapomat is, amit számomra a Nemzet
Sportolója cím elnyerése koronázott meg.”

Mivel az ember életének nemcsak szép pillanatai vannak, az ünneprontás szándéka nélkül
a fájó emlékekre is rákérdezek.

„A legfájóbb az 1960-as olimpia és az 1959es budapesti világbajnokság eredménye
volt. Rómában a döntőbe jutásért egy megnyert mérkőzést vett el tőlünk a bíró, aztán
a bronzéremért már leeresztett csapatként
léptünk pástra. A budapesti világbajnokságon
pedig a nagy elvárás megbénított minket,
betegségek is hátráltatták a szereplésünket,
így szereztük meg az óriási csalódást jelentő
bronzérmet. Tudom, egykor rám ragasztották
az „ezüst ember” jelzőt, és ma is sokan megkérdezik tőlem: nem fáj-e, hogy nem lettem
egyéniben olimpiai bajnok, és „csak” az ezüstig jutottam. Bevallom, jobban fáj, hogy nem
lettem egyéni világbajnok, ugyanis arra több
esélyem volt, hiszen több világbajnokságon
indultam, mint olimpián. Az olimpiai arany
nem jött össze, de ahhoz szerencse is kell.
Nekem abban volt szerencsém, hogy nem
voltam sérülékeny, és az élet olyan vívómesterhez terelt, mint Bay Béla, aki nemcsak a
vívásra, hanem az élet jó értelemben vett
élvezésére is megtanított. Nem tagadom, az
viszont bosszant, hogy nálunk csak az aranyérem számít. Ugyanakkor mindenért kárpótol
az emberek szeretete, akik aranyérmesnek
hisznek, főként azért, mert az eredményeimre már nem emlékeznek pontosan, csak azt
tudják, hogy régóta a sportban vagyok”.

Kamuti Jenő ma is korát meghazudtoló formában van.

„Az öregedést lehet lassítani, méghozzá sporttal” – vallja, és a példa lapján hinnünk kell
neki. Életvidám, az életet a maga körülményei
között élvező ember vagyok, és a sport is egy
örömforrás a számomra. Mindig sportoltam,
húsz éven át válogatott versenyző voltam, 39
évesen hagytam abba a vívást. A zsigereimben van a sport öröme és szenvedése. Igen,
a szenvedés is, mert az örömhöz szenvedésen keresztül vezet az út. Le kell győznöm
önmagamat, hogy sportoljak, és ez sikerül is.
Betege vagyok annak, ha nem tudok valamit
sportolni, ideges vagyok, rosszul alszom. Heti
négy-öt alkalommal sportolok, futok és spinning kerékpárt tekerek, rendszeres mozgással
próbálom lassítani az öregedést.” - feleli arra a
kérdésre, mivel őrzi ﬁatalos kinézetét.

Megtudom, hogy a sportolás gyakori külföldi
útjai alkalmával sem maradhat ki a programjából, mindig visz magával futófelszerelést. A
világversenyeken és a különböző kongreszszusokon fogadás fogadást követ, és ezt csak
sportolással lehet elviselni. A nyári vívó Európa-bajnokság helyszínén, Tbilisziben például felfutott egy hegyre, és felkeresett egy
negyedik századi monostort, így kötötte össze
a sportot a kultúrával egykori grúz vívótársa
tanácsára, akivel éppen hatvan éve álltak az
ifjúsági világbajnokság dobogóján. A futást,
kocogást – sokakkal ellentétben – szereti,
mindig is szerette, mert ilyenkor jutottak/jut-

csapatban (1961, 1962, 1966, 1970) – végzett
a második helyen. Vb-bronzérmes volt 1973ban egyéniben, 1959-ben csapatban. Ötszörös
Universiade-győztes. 6x egyéni országos bajnok (1959, 1960, 1966, 1967, 1968, 1975).
Pályafutásáért 1977-ben az UNESCO Fair
Play-díjával tüntették ki.
1960 és 1976 között sportolóként öt alkalommal szerepelt ötkarikás versenyen, a következő évtizedekben pedig sportvezetőként,
sportdiplomataként és orvosként volt részese
az olimpiai játékokkal kapcsolatos szervezeteknek, eseményeknek.

nak eszébe a legjobb gondolatok akár a kórházról, akár a vívásról.
„Többen ﬁgyelmeztetnek, hogy lassítanom
kéne, ám ha nem pörögnék, nem lennék
boldog. A Nemzet Sportolója címre nagyon
büszke vagyok, és szeretném, ha sokáig
tudnám élvezni ezt a kitüntetést családom,
unokáim körében” – mondja Kamuti Jenő és
elárulja, hogy mind az öt unokája sportol, de
nem versenyszerűen. A vívást kipróbálták,
de éppen a nagypapa miatt hagyták abba,
ugyanis az edzőjüktől megkapták, hogy „Ezt
nagyapád jobban csinálta”.
Mint ahogy az ünnepelt élete, ez a beszélgetés sem lenne teljes a fair play megemlítése nélkül. Kamuti Jenő pályafutását az
UNESCO Fair Play-díjjal ismerte el 1977ben, ő pedig azóta is hirdeti, népszerűsíti
a sportszerűség eszméjét. „A fair play-t ma
már tanítani kell! Korábban erre nem volt
szükség, mert a sportszerűség nem tudatos cselekvés, hanem a becsületes ember
spontán reakciója, de napjainkban sokfelől
érkezhet csábítás a rosszra, és erre megfelelően kell reagálni” – mondja, és már el is
kezdte a ﬁatal sportolók oktatását.
Az FTC vezetői „vevők” voltak Kamuti ötletére,
és az egyesület ﬁatal, 18 éven aluli sportolói
már két alkalommal vettek részt Fair Play-fórumon. „A birkózóktól a vízilabdázókig egyéni
és csapatsportágak képviselői voltak jelen a
másfél órás beszélgetéseken, és én ragaszkodtam hozzá, hogy az edzőik is velük legyenek. Örömmel tapasztaltam, hogy a 14–15
éveseket érdekli, hogy mi az a fair play, mert
nehéz deﬁniálni, olyan sokféle megjelenési
formája lehet” – mesélte Kamuti, aki tervezi,
hogy a legnépszerűbb, Magyarországon is a
legtöbb embert megmozgató sportág, a lab-

darúgás képviselőit is megkeresi, mert elképzelhetőnek tartja, hogy az utánpótlás csapatok edzéstervében ne csak a szakmai-ﬁzikai
felkészítés szerepeljen, hanem alkalmanként
beleférjen a sportszerűségre nevelés is.

Füredi Marianne
Dr. Kamuti Jenő
Született: 1937. szeptember 17.
Foglalkozása: sebészfőorvos
Sportolói pályafutása során tőrvívásban és
párbajtőrvívásban egyaránt versenyzett, de
kiugró sikereit tőrözőként érte el: egyéniben
kétszer, 1968-ban és 1972-ben nyert olimpiai
ezüstérmet. Világbajnokságon 1957-ben tagja
volt a győztes válogatottnak, emellett hatszor
– kétszer egyéniben (1961, 1967), négyszer

1989 és 1996 között elnöke volt a Magyar
Vívó Szövetségnek, miközben 1992-től 1996ig betöltötte a Nemzetközi Vívó Szövetség
(FIE) főtitkári tisztségét is, 1988-tól a FIE orvosi bizottságát vezette. 1996-tól 2005-ig elnöke volt az Európai Vívó Szövetségnek (CEE),
s tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
orvosi bizottságának.
Kamuti Jenő 1989 óta vesz részt a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) elnökségének munkájában, 2005 decemberében a MOB főtitkárának választották meg.
1976 óta irányítja a Magyar Fair Play Bizottságot. 1997-től a Nemzetközi Fair Play Bizottság
alelnöke volt, 2000 óta pedig ennek a bizottságnak az elnöke. 2009 óta az Európai Vívó
Szövetség (CEE) örökös tiszteletbeli elnöke, s
ugyanebben az évben lett a nemzetközi szövetség örökös tiszteletbeli alelnöke.
2012-ben beválasztották Halhatatlan Magyar
Sportolók Egyesületének tagjai közé.
2017. júniusában a Nemzet Sportolójává választották. Jelenleg a hazai vívószövetség általános alelnöke.

Szeged
2017. október 17.

Hatalmas érdeklődés,
telt ház Szegeden
Az „Edző leszek – nincs akadály” rendezvénysorozat második állomásának házigazdája a Szegedi Tudomány Egyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző Karának Testnevelési és Sporttudományi Intézete volt. A
délután két órára meghirdetett kezdés előtt
már jó félórával tömött sorokban várakoztak az érdeklődők – egyetemi hallgatók,
tanárok, szegedi edzők – a regisztrációra.
Végül közel másfélszáz résztvevővel kezdődött el a rendezvény.
A házigazda Dr. Győri Ferenc, a Testnevelési és
Sporttudományi Intézet vezetője köszöntötte
a megjelenteket. Rövid prezentációjában felidézte a Szegedi egyetem történetét, a testnevelő tanár- és edzőképzés hőskorát, majd
bemutatta az Intézet jelenlegi tevékenységét.

Hatalmas ﬁgyelem kísérte Varga Tamás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó előadását arról, hogy lett olimpiai bajnok és miért
választotta játékos pályafutása befejezése
után az edzői hivatást. A színes, sok-sok személyes élménnyel gazdagított beszámoló

után a hallgatóság alig akarta elengedni az
olimpiai bajnokot. Mind a játékos pályafutására, mind az edzői hitvallására vonatkozó-

an érkeztek kérdések, amelyekre igyekezett
kimerítő válaszokat adni.
Köpf Károly MET titkár saját edzői és sportvezetői pályafutásával illusztrálta, hogy a
sport, az edzők és a sportvezetők egyre növekvő szerepet foglalnak el a társadalom
mindennapjaiban. Aki valóban elkötelezett
a sport, az edzői munka iránt, olyan hivatást
választ, amely páratlanul gazdaggá, színessé teszi az egész életét.
Csetreki Rita gyógypedagógus arról beszélt,
hogy milyen hallatlanul nehéz és felelősségteljes munka a sajátos nevelési igényű
gyerekekkel való foglalkozás. Ez az a terület, ahol türelemmel, apró lépésekben lehet
csak előre haladni, és minden kicsi eredményt meg kell becsülni. Sajnos a gyógypedagógus képzésben alig kap helyet a testnevelés órák megtartására történő felkészítés.
Aki ezen a téren szeretne előrelépni, többnyire saját magára van utalva. Szorgalmazni
kell a testnevelő tanár és edzőképző felső-

oktatási intézmények és a gyógypedagógus
képző intézmények együttműködését ennek
a hiánynak a mielőbbi pótlására.
Mészárosné Kovács Andrea élsportolói, válogatott kosárlabdázói pályafutása után
választotta az edzői hivatást. Ma már nem
csak az utánpótlás válogatott edzője, de a
felnőtt válogatottnál is segíti a szövetségi kapitány munkáját. Játékos pályájának
tapasztalatai nagyban segítették az edzői
munkáját, de a kezdeti időszakban, amikor
gyerekekkel foglalkozott, sokat kellett tanulnia a gyerekkel való foglalkozás speciális
sajátosságairól. A versenysportban dolgozó edzők munkájában fontos, hogy az edző
nap mint nap követelményeket támasszon

a játékosokkal szemben és szigorúan értékelje azok teljesítését. Ugyanakkor legyen
jó személyes kapcsolata a játékosokkal, lehetőleg mindent tudjon róluk. Ezért fontos
a folyamatos kapcsolat a szülőkkel is, de a
kapcsolattartásban a határokat a gyerekekkel és a szülőkkel is be kell tartani. Az edző
legfontosabb tulajdonságának a következetességet és a szakmai felkészültséget tartja.
Az eladásokat követően a résztvevők megtekinthették egy leány utánpótlás kosárlabda csapat mozgalmas edzését, Jáhniné
Zsemberi Erika edző vezetésével, majd betekintést nyerhettek a 6–8 éves leendő jégkorongozó palánták játékos görkorcsolya
edzésébe.

A szegedi délután valamennyi résztvevő
számára maradandó élményt és kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtott.
Köpf Károly

Nagy – Mester – Interjú

Vajda Vilmos
“... nem ejtőernyősként érkeztem a többiek nyakára. Engem elsőként a
magyar kajak-kenu sportban, huszonegy edző összesített véleménye
alapján választottak meg, számomra emlékezetes napon ...”

– Ez a helyzet alapvetően más volt, mint a társadalmi munkában végzett tanítgatás.
Koléder Vilmos kollégámmal vittük a szakosztályt, ahol legalább 30–40 kenussal foglalkoztunk. Közben nagy utánpótlás nevelő
programot is beindítottunk – szóval volt
elég tennivalónk. Nagyon szerencsésnek
mondhatom magamat, mert szinte özönlöttek a gyerekek, bőven volt kikből válogatni.
Bár a többiekhez képest szegény egyesület
voltunk, mégis számos kiválóság nálunk
kezdte pályafutását. Nagy ígéret volt például
a kenu egyesben tízezren világbajnok Szegedi Károly, aki azután súlyos betegségben,
ﬁatalon meghalt. A később maratoni specialistaként sokszoros világelső, Pétervári Pál is
nálam kezdett, vagy az iﬁk között szárnyaló,
ám később eltűnt Csóka József is említést
érdemel. Ebbe a kategóriába tartozott Hingl
László és Koléder Vilmos is, de a legkedvesebb tanítványom a Vaskuti Pisti volt!
Vajda Vilmos minden kétséget kizáróan sikeres kapitánya volt a magyar kajak-kenu válogatottnak. Ha valaki, ő tényleg megmászta
azokat a bizonyos létrafokokat, amíg feljutott
a csúcsot jelentő kapitányságig. A Magyar
Edző című szakfolyóirat megbízásából kerestem fel belbudai otthonában, ahova megérkezvén, futólépésben jött a kaput kinyitni.
Pillanatok alatt „elmerültünk” a témában.

1934-ben születtem, a sportágbeli első
lépéseimet 1949-ben tettem meg. Valószínűleg nem is voltam különös képességekkel megáldva, meg azután mindig extrák
haladtak előttem. Az olimpiákon első kenus
érmet megszerző Novák Gábor már 1951ben mutogatta oroszlánkörmeit. Helsinkiben ezüstérmet vehetett át a C-1 10.000
méteres szám eredményhirdetésekor. Ő
még sokáig a legelsők között maradt, de
melléje 1953-ban felzárkózott egy Hernek
István nevű legény, aki azután három évvel
később, Melbourne-ben második lett a kenu
egyesek 1000 méteres versenyszámában.
Utólag még büszkébb vagyok arra, hogy a
későbbi olimpiai ezüstérmest egy alkalommal sikerült legyőznöm. Mindezt csak azért
mondom el, hogy én ugyan szorgalmasan
edzegettem, de ezekkel az abszolút nagyságokkal nem tudtam felvenni a versenyt.
– Ki volt a mestere Vili bácsinak?
Semmiképpen sem hagytam volna ki a beszélgetésből Szabó Ferencet – akit a szakmában mindenki csak Tömpének becézett
– aki egy valóban kemény ember volt. Feri
bácsi minden edzésen mindenkitől a saját képességei fölötti teljesítményt várt el.
Más kérdés, hogy ez a rendkívül korrekt és
következetes ember mindenkivel szívesen

foglalkozott. Azokat sem küldte el, akikből
soha nem lehetett még egy középszerű versenyzőt sem formálni.
– Ön végül is 1963-ig készült Szabó Feri bácsi
kezei alatt.
Így igaz, de már 1961-ben elérkezettnek láttam az időt a váltásra. Kezdő gyerekeket kértem és kaptam Feri bácsitól azzal az elhatározással, hogy ezt a tevékenységet is nagyon
komolyan veszem – természetesen akkori szóhasználattal élve, társadalmi munkában végeztem a dolgomat. Egészen 1965-ig tartott
ez a fejezet, amikor azután Feri bácsi az Újpesti Dózsához szerződött, engem pedig megbíztak: legyek az Építők SC főállású edzője.

– Hogyan lett végül Vajda Vilmosból szakfelügyelő?
Mint az Építők főállású edzője, kerülhettem
a képbe 1972-ben, amikor a szövetség addigi embere, Kalmár János elkerült onnan. Ekkor kaptam én a megbízatást, amit egészen
az 1988-as, szöuli olimpiáig be is töltöttem.
– Mi mindent kellett elvégeznie akkoriban egy
szakfelügyelőnek?
Kiszálltam a versenyzőket nap, mint nap
követő motorcsónakból és szövetségi alkalmazott lettem. Hosszú távú terveket készítettem, miközben a sportág történéseit az
egész országban ﬁgyelemmel kellett kísérnem. Ha valahol új szakosztályt hívtak életre
– vagy éppen egyik-másik helyen megrogy-

gyant a sportág helyzete – akkor nekem
ott mindig volt intéznivalóm. Igazgatókkal,
felelős személyekkel tárgyalni, olykor alkudozni vagy éppen támogatást kérni. A
legfontosabb dolgom az utánpótláskorúak
folyamatos nyomon követése volt. A jelszó
pedig így szólt: a szakfelügyelő legyen a
sportág főmérnöke, aki az igazgatónak számító szövetségi kapitánnyal mellérendeltségi viszonyban dolgozik.
– Így ment ez egészen 1988-ig, amikor a szöuli olimpiát követően Parti Jánost burkoltan
lemondatták.
Én kerültem a helyére, de azzal a lényeges
különbséggel, hogy nem ejtőernyősként érkeztem a többiek nyakára. Engem elsőként
a magyar kajak-kenusportban, huszonegy
edző összesített véleménye alapján választottak meg, számomra emlékezetes
napon, 1989. január 17-én. Kemény munkát és világbajnoki sikereket követően az
1992-es, barcelonai olimpián úgy nyertünk
egy aranyat a női kajak négyes jóvoltából,
hogy akár öt számban is születhetett volna
magyar győzelem. A női négyes – amely azóta is állandó témát jelent – azután három,
egymást követő olimpián nem tudta megismételni a barcelonai győzelmet. Számomra
az a legfőbb tanulság, hogy a négyesek sikeres felkészítéséhez legalább hat, hasonló
képességű versenyzőre van szükség.
– 1992-ben történt még egy érdekes eset, amely
emlékezetes maradt Vajda Vilmos számára.

A jó olimpiai szereplést követően szinte
törvényszerűen következett a parlamenti ünnepség, a kitüntetések sora. Érdekes
módon engem egyetlenként azonban nem
szólítottak, ami kicsit meglepett. Azután később elnézést kértek, amiért kimaradtam és
a legközelebbi alkalommal megkaptam a

„Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt”
kitüntetést. Négy évvel később pedig a „Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje”
elismerésben részesültem.
– Tennivalóit két cikluson keresztül, egészen
az atlantai olimpia befejezéséig gyakorolhatta.

Atlantában ugyan egyáltalán nem szerepelt rosszul a kajak-kenus különítmény (két
arany, egy ezüst, továbbá három bronzérem
volt a mérleg), ezek után mégis meghirdették a munkakörömet, s azt akarták, hogy én
is pályázzak. Ma sem bánom, hogy erre az
ugyancsak furcsa szerepre már nem vállalkoztam, s inkább végleg visszavonultam.
– Fentebb említette, hogy a legkedvesebb
tanítványa Vaskuti István volt, aki 1980-ban,
Moszkvában, Foltán Lászlóval párban ötkarikás bajnok lett.
Pisti pályafutása csúcsát kétségkívül ez az
esemény jelentette, de őt már tizenegy éves

kora óta irányítgattam, s a mai napig is jó
kapcsolatban vagyunk. Versenyzőként is
igen szép pályát futott be, ráadásul a viszszavonulása után a Nemzetközi Kajak Kenu
Szövetségben (ICF) is több cikluson keresztül felelős pozíciót tölthetett be. Mindmáig
aktív tagja a hazai szövetségnek, ahol több
fronton is számítanak rá.
– Azóta tehát nyugdíjasként éli az életét.
Egyetlen percig sem bántam meg, hogy viszszavonultam, hiszen a családommal szemben óriási restanciáim voltak, amelyekből
azóta valamit sikerült törlesztenem. Egyébként idő közben a könyvtáros feleségem is
nyugdíjba jött, s van egy későn született, így
ﬁatal lányunk. Ő annak idején a Boldogtalan
kalap című ﬁlmben Koltai Róbert kislányaként gyermek főszerepet is játszhatott, ami
nagy élmény volt a család minden egyes
tagja számára.
– Nyolcvannegyedik évében jár. hogy néz ki
egy átlagos napja?
Mindig elfoglalom magamat, eddig még
nem értem rá unatkozni. Ha konkrét programot említhetek, Cseh Lajos barátommal
és a feleségeinkkel minden hónapban legalább egyszer felkerekedünk és meg sem
állunk a budaörsi uszodáig, amely egészen
kiváló vízfelülettel és egyebekkel rendelkezik. S ami nem közömbös: nyugdíjasoknak
mindössze 500 forint a belépő. Miután kedvünkre kiúszkáltuk magunkat, a közelben
megebédelünk, és hosszan elbeszélgetünk.
A korábbi, több évtizedes munkakapcsolat,
a közös élmények mindig kínálnak aktualizálható beszédtémát.
Jocha Károly

Edzőlegendák
Rajki Béla

E

lőször úszni kezdett 1925-ben a
Nemzeti SC csapatánál, majd áttért
a vízilabdára. Később a BSZKRT vízilabdázója lett. Ott kezdett edzősködni is 1929 –től. A klub vezetőedzője,
majd szakosztályvezetője lett, sőt uszodaigazgatónak is kinevezték. 1946-ban lett a
magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, 1948-ban pedig a Sportuszoda igazgatója. 1950-ben magyar vízilabda válogatott szövetségi kapitánya lett. Vezetésével
nyerte meg a magyar válogatott a Helsinki
Olimpiát. 1954-ben mindhárom beosztásából távozott, de két évvel később újra a
vízilabda válogatottat edzette. Az 1956-os
forradalom vérzivataros idején rendezett
Melbourne-i Olimpián arra bíztatta játékosait, hogy előbb nyerjék meg az olimpiát

(1909 – 2000 )
és utána gondolkozzanak azon, hogy hazatérnek-e. Játékosai megfogadták szavait, és
megnyerték az olimpiát is. Hosszabb szünet
után 1969-ben vette át ismét a válogatottat
és az 1972. évi olimpián ezüstérmesek lettek.
Két Európa-bajnoki címet is nyert a válogatottal. A Müncheni Olimpia után fejezte be
edzői pályafutását. Ebben az is közrejátszhatott, hogy az olimpia előtt a médiának azt
nyilatkozta, hogy a második helyezés már
kudarc lenne. A második hely után a kijelentésének megfelelően cselekedett, vállalva a
következményeket.
Több hazai és nemzetközi sportszervezetben is tisztséget viselt. 1954-ben az Európai
Úszó Liga (LEN) alelnökévé, majd 1958-ban
elnökévé választották. Ezt a posztot 1962-ig

töltötte be. Emellett 1960-ban a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alelnökévé is
választották és a vízilabda-szabályalkotó
testület elnöke is lett. Hároméves tevékenysége alatt megalapozta a modern vízilabda
játék szabályait. Több úszással és vízilabdával foglalkozó szakkönyvet írt és oktatóﬁlmeket készített.
Emlékét márványtábla őrzi a Hajós Alfréd
Uszoda, egykori sikereinek színhelye és
munkahelye falán.
Köpf Károly

Kecskemét
2017. október 26.

Nem csak leendő edzőknek volt tanulságos
a kecskeméti rendezvény
Az „Edző leszek – nincs akadály” sorozat harmadik állomása Kecskemét volt. Az előző
két helyszínhez képest Kecskemét annyiban
más volt, hogy a városban nincs felsőfokú
testnevelő tanár- és edzőképző intézmény.
Így a hallgatóság a ﬁatal az edzői pálya iránt
érdeklődő sportolókból, az OKJ-s edzőképzésben résztvevőkből állt, de képviseltették
magukat a már végzett, és esetleg több éve,
netán évtizede gyakorló edzők is.
A rendezvény házigazdája a Kecskeméti
Spartacus Sportkör és Közösségi Tér volt,
Újhidy Tibor elnök hatékony közreműködésével. A konferenciát megtisztelte jelenlétével
Dr. Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét alpolgármestere is, aki néhány szóval köszöntötte
a résztvevőket és megnyitotta a rendezvényt.

A házigazda sportkört, annak tevékenységét
Újhidy Tibor mutatta be. A rendezvény „díszvendége” ezúttal egy paralimpikon sportoló,
Boronkay Péter világ- és Európa-bajnok triatlon versenyző volt. Színes diákkal tarkított
előadásában ismertette sportpályafutását

kisgyerek kortól kezdve egészen a Riói paralimpiai részvételig. Bár születésétől kezdve
hátrányos helyzetű volt, ez soha sem zavar-

ta, sem a szülei sem a mindenkori edzői ezt
soha sem éreztették vele. Ennek köszönhetően teljesen „normális” gyerekkora és sportolói útja volt. Ami kiemelte a társai közül, az a
végtelen akaratereje volt. Ennek köszönheti,
hogy gyerekkorában az úszásban, később a
triatlonban is egyre jobb eredményeket ért
el. Ma már „proﬁ„ sportoló, ami nagyban segíti a felkészülését. Úgy gondolta, hogy a riói
szereplés a pályafutása csúcsa, de ma már
érzi, hogy van még tovább, vannak még elérendő céljai. Kiterjedt társadalmi tevékenységet folytat a hátrányos helyzetű gyerekek
megsegítésére. Az előadása iránti nagy érdeklődést bizonyítja, hogy a kérdések és az
azokra adott válaszok miatt jócskán túllépte
a számára meghatározott időkorlátot.
Köpf Károly MET titkár a sorozatban „hagyományos”, „Az edző társadalmi szerepe” című
előadásában ezúttal azt emelte ki, hogy az
edzőképzésnek alkalmazkodnia kell a változó társadalmi igényekhez. A hagyományos
edzői tevékenység és az edzőkkel szem-

beni elvárás ma már a múlté. Nem csak a
versenysport, de egyre nagyobb mértékben
a szabadidősport, a hobbysport is igényli az
edző felkészültségét, jelenlétét, segítségét.
Radics Kálmán a Hit és Sport Alapítvány
elnöke prezentációval alátámasztott rendkívül színvonalas előadásában számolt be az
általa elnökölt alapítvány munkájáról. Tevékenységük középpontjában egy alulról építkező labdarúgó torna áll, amelyet minden
évbe megrendeznek halmozottan hátrányos
helyzetű ﬁatalok részvételével. A kezdetben
még csak hét települést felölelő játék fokozatosan kiszélesedett, sőt nemzetközivé vált.
Ma már rengeteg szponzor áll a rendezvény
mögött, és a vetített képek bizonyították,
hogy a részvétel és netán a győzelem milyen hallatlan örömöt és boldogságot, lehet,
hogy egész további életüket meghatározó
élményt jelent ezeknek a ﬁataloknak.
Az edző és a ﬁatal sportolók kapcsolatáról
Adamik Zoltán testnevelő tanár, atlétika és
rögbi edző beszélt. Több évtizedes tanári
és edzői tapasztalatait ismertette a jelenlévőkkel. Mondandóját nem csak a ﬁatal
edzőjelöltek, de idősebb kollégái is nagy
ﬁgyelemmel hallgatták. Nem lehet általános receptet adnia jó edző személyiségére.
Minden edzőnek a maga útját kell járni és
alkalmazkodni a körülményekhez. Minden
esetre elengedhetetlen a kiváló szaktudás,
a naprakész ismeretek, a gyerekek szeretete,
a következetesség, a megértés és a türelem.
Fontos, hogy a ﬁatalok sportpályafutásában
közreműködő szereplők, az edző, a család és

az iskola egymást segítsék és kiegészítsék.
Nagysolymosi Sándor, akinek ugyancsak
több évtizednyi edzői gyakorlat, szövetségi
kapitányi múlt is van a háta mögött, most az
utánpótlás nevelésben találta meg munkája értelmét, tapasztalatainak hasznosítását.
Az általa szinte a semmiből újrateremtett
Kecskeméti Judo Klub ma már 450 igazolt
taggal rendelkezik. Ezek között vannak ﬁatalok, versenyzők és amatőrök, akik a mozgás, az egészséges életmód miatt látogatják
az edzéseket. Azoknak a ﬁataloknak a kiválasztása, akikből versenyző, netán válogatott judós lehet, hosszú, sok-sok buktatóval

nehezített folyamat. Az iskolaváltás az egyik
legnagyobb szelektáló tényező. Mivel a városban kevés a felsőoktatási tanulmányi
lehetőség, emiatt is sok ﬁatal hagyja el a
Klubot és a sportágat.
Dr. Kárpáti György „nagykövet” üzenetének
meghallgatása után a résztvevők Fodor
Miklós asztalitenisz és Köteles Péter rögbi
edzését tekinthették meg.
Ahogy az összefoglaló címében is jeleztük
a színvonalas rendezvény nem csak a ﬁatal
edzőjelöltek részére volt tanulságos.
Köpf Károly

Edzői Életmű Díjas interjú

Erdei Péter
“... A Magyar Edzők Társasága Életmű-díj pályázatának idei győztese
Erdei Péter vívó szakedző, aki versenyzőként a páston, míg edzőként
és nemzetközi versenybíróként a pást mellett szolgálta-szolgálja
szeretett sportágát, amellyel a kapcsolata szerelem első látásra ...”

„Kilenc éves koromban Édesapám elvitt az
Úttörő Áruházba vásárolni, és amikor végeztünk, az utca másik oldalán lévő épület
emeletén fehér ruhában ugráló embereket
láttam. Érdekelni kezdett, mit is csinálnak
a furcsa ﬁgurák. Édesapámtól megtudtam,
hogy ez egy vívóterem, mire kijelentettem,
hogy vívni akarok. Azzal a lendülettel átmentünk a terembe, ahol Polgár Józsi bácsi fel
is vett a csoportjába. Az egykori Honvéd- és
OSC vívóterem ma is áll, az áruházat átalakították, de azt a vásárlást, amely meghatározta az életemet, soha nem felejtem el” – kezdi
a nem mindennapi történetet Erdei Péter.

Megtudom, hogy azonnal megtetszett neki ez
a sport, annak ellenére, hogy kezdetben csak
tornáztak, lábmunkáztak, a gyerekeket csábító
fegyver később került a kezükbe. Kitartásának
köszönhetően tagja lett a junior válogatott
keretnek, de akkoriban olyan erős volt a magyar kardvívás, hogy nehéz, szinte lehetetlen
volt a legjobbak közé kerülni. Egyesületében, a
Honvédban 22 első osztályú kardozó forgatta
a kardot, olyan nagyságok, mint Pézsa Tibor
vagy Bakonyi Péter.
„1972-ben érettségiztem, de már 1971-től saját tanítványaim is voltak a vívóteremben. Az
Eötvös József Gimnáziumban pedig, ahol tanultam, a tanárok látták rajtam, hogy van érzékem az oktatáshoz-neveléshez, ezért néha
a testnevelés órák megtartását is rám bízták.

Negyedikes gimnazistaként én vezényeltem
az elsősöknek, ami nagy kaland volt, és sokkal
jobb, mint benn ülni a kémia órán…!”

Érettségi után következett a Testnevelési Főiskola, ahol 1975-ben szerzett szakedzői diplomát, majd klubja, a Bp. Honvéd főfoglalkozású
edzője lett. Vívóként nem ért el jelentős sikereket, de katona korában is folytatta a sportolást, mert az első osztályú versenyzők több
eltávozást kaphattak, többször hagyhatták el
a laktanyát. A kötelező sorkatonaság és az „eltáv” a ﬁatalok számára ugyanúgy ismeretlen,
vagy a történelem része ma már, mint az Úttörő Áruház…
„A Honvédban jó iskolám volt, Pézsa Tibor
mellett tanulhattam a szakmát. Amit tudok
a kardvívásról, annak 99 százalékát tőle tudom, neki köszönhetem. Nehéz ember hírében állt, de soha sem volt konﬂiktusunk,
kedvelt engem, segített, ezért hálás vagyok
neki. Saját tanítványaim mellett foglalkozhattam Pézsa Tibor tanítványaival, így
a világbajnok Nébald-ﬁvérekkel, Gyurival
és Rudival is. Közben saját versenyzőim is
egyre sikeresebbek lettek, Bátovszky Zoltán és Kovács Balázs hozták a korosztályos
nemzetközi eredményeket, kadett és junior világbajnoki érmeket. A kézzel fogható
eredmények, érmek mellett arra is nagyon
büszke vagyok, hogy hét tanítványomból
lett edző, ami azt jelenti, hogy meg tud-

tam velük szerettetni a vívást és az oktatás
fontosságát. Közülük a legeredményesebb
Gárdos Gábor lett, akinek tanítványai, Márton Anna és Szatmári András stabil tagjai a
válogatottnak, érmekkel tértek haza világversenyekről”.
Egy friss Életmű-díjas edzővel szemben bizonyára tiszteletlenség volt megemlítenem,
hogy emlékezetemben erősebb kép él a versenybíró Erdei Péterről, mint az edzőről. Talán
azért, mert az asszók főszereplői a vívók és a
bíró, az edzők a háttérben maradnak. Igaz, a
versenybíró is akkor jó – legyen szó bármelyik sportágról –, ha szinte észrevétlen marad,
döntései nem váltanak ki indulatokat.
Erdei Péter – magas termete ellenére – észrevétlen maradt a pást mellett, elismerték őt
a vívók, döntéseit az is elfogadta, nem reklamált, aki ellen ítélt.
„Alapkövetelmény, hogy a bíró ismerje, tartsa be és tartassa be a szabályokat. Ehhez
járul a határozott kiállás, az öltönyös megjelenés. A rangos nemzetközi versenyeken
formaruhát viselnek a versenybírók, de én
egy kis versenyen sem állok oda farmerban,
pólóban asszót vezetni. Meg kell tisztelni a versenyzőket, a sportágat” – mondja,
és büszkén teszi hozzá, hogy két olimpián
(1996, 2000) bíráskodott, 27 világbajnoki
döntőt vezetett.

veszem át a díjat, de nem vonulok viszsza, folytatom tovább. A kerekesszékes válogatottnál a kard vezetőedzője vagyok,
elfogadtak a parasportolók is. Imádom a
munkámat, és amíg tudom, csinálom. A paravívóknak heti négy, míg a gyerekeknek
heti három-négy edzést tartok. Úgy érzem,
hogy a tokiói paralimpiáig szellemileg és ﬁzikailag is bírom a munkát. Harmadik olimpiámon új szerepben, a kerekesszékes vívók
edzőjeként vehetnék részt”.
Az Életmű-díjas Erdei Péter sosem felejti el
megemlíteni: abban, hogy idáig jutott, nagy
része van a nyugalmat biztosító „hátországnak”, feleségének, Anna asszonynak.
Füredi Marianne
Erdei Péter kerekesszékes kardvívó tanítványainak fontosabb eredményei:
Emlékszem, hogy az 1990-es évek vége- 2000es évek elejének meghatározó kardvívója, az
olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok orosz
Sztanyiszlav Pozdnyakov is elismerte a magyar bíró ténykedését, és utólag elmondható,
hogy Erdei Péter is kedvelte Pozdnyakovot,
mert sportszerűen viselkedett, nem cirkuszolt
a páston. Persze, a sokat reklamáló sportoló
senkinél sem válik kedvenccé.
„Huszonhét év után abbahagytam a nemzetközi versenyeken való bíráskodást, mert
nagyon kemény időszak volt. Különösen
azután, hogy a kard mellett tőrben is egyre
többször kértek zsűrizni. Egész nap a pást
mellett állni, egyik fegyverről a másikra váltani ﬁzikailag és szellemileg is megerőltető.
No és ott volt a sok utazás, szinte minden
hétvégére jutott verseny.”
Korábban, amikor a Honvédban megszűnt a
kardvívás, és Erdei Péternek más elfoglaltság
után kellett néznie, a versenybíráskodás jelentette a kapcsolatot a vívással, de mint mondja, az azért volt nehéz, mert rossz volt látnia,
hogy egykori tanítványai más klubban, más
edzőnél vívnak.
A nyolc-kilenc évnyi civil foglalkozás végét
Beliczay Sándor telefonhívása jelentette.
„Sanyi megkérdezte, hogy lenne-e kedvem
a Törekvésben Hajmási Évának és Osváth
Richárdnak kerekesszékes vívást oktatni.
Sokat gondolkodtam, hogy igent mondjake a felkérésre. Féltem, hogy sok volt az az
idő, amit vívás nélkül töltöttem, no és a kerekesszékes vívás más világ, azt még nem
csináltam. Ma már tudom, életem egyik
legjobb döntése volt, hogy igent mondtam
Sanyinak”.

Erdei Péter fő feladata új klubjában a kerekesszékes kardvívás oktatása, a paralimpikon
versenyzők felkészítése, de mivel a Törekvés
proﬁlja a tőrvívás, abba is besegít. Sok gyerek
ját a vívóterembe, iskolákat ad a kicsiknek, és
saját tanítványokat is nevel.

•

A most neki ítélt Életmű-díjról sajátos nézetei
vannak.

•

„Úgy tapasztaltam, hogy Életmű-díjjal akkor
ismerik el valaki munkáját, ha befejezte a
pályáját, vagy ha az ítészek azt szeretnék,
hogy befejezze… Én örömmel és büszkén

Osváth Richárd
Paralimpiai 2. helyezés (2016), Európabajnoki 3. (2016), világbajnoki 6. (2015),
Európa-bajnoki 2. (2015), világkupa-1.
(2017), csapat Eb 6. (2016) 6., országos
bajnok (2013, 2014, 2015)
Hajmási Éva
világkupa 2 x 2. hely (2017), országos
bajnok (2013, 2014)

•

Zsolnai Sándor
csapat Eb 6. (2016), csapat Vk 1. (2017)

Szombathely
2017. november 14.

Az edzőkről, az edzőknek szólt
a sporttudományi szakmai nap Szombathelyen
A szombathelyi helyszín különleges alkalmat kínált a rendezvénynek. Az edző leszek
– nincs akadály program Szombathelyen
az ELTE Savaria Egyetemi Központban a
Magyar Tudomány Ünnepe 2017. keretében
megrendezett Sporttudományi Szakmai
Nap alapprogramja lett. Ennek köszönhetően az Egyetem testnevelő tanári szakos
és edzőképzős hallgatói szép számmal
érdeklődtek a program iránt. A több, mint
százhúsz résztvevőt Dr. Németh István rektor-helyettes és Dr. Polgár Tibor a Sporttudományi Intézet igazgatója köszöntötték.
A rendezvény díszvendége ezúttal a város
egyik legismertebb és legkedveltebb volt
élsportolója, Márkus Erzsébet volt. Márkus
Erzsi hosszú súlyemelői pályafutásának
csúcspontja a 2004. évi Athéni Olimpia
volt. Szakításban 112,5 kg-mal világcsúcsot ért el és az összetett versenyben 242,5
kg-mal ezüstérmet szerzett úgy, hogy csak
testsúllyal szorult a második helyre. A vele
folytatott interjú keretében elmondta, hogy

minden eredményéért keményen meg kellett dolgoznia, de éppen ez tette értékessé az eredményeket. A hallatlanul kemény

edzésekből, az elvégzett munkából rendkívül sok tapasztalatot szerzett, amelyeket
most a Haladás VSE edzőjeként hasznosít.
Örömmel mondta, hogy az általa irányított
szakosztály rövidesen új otthont kap, amely
új ösztönzést adhat a városban a sportág
további fejlődésének.
Köpf Károly MET titkár előadásában utalt
arra, hogy az Európai Unióban az edzői
munka az egyik legelterjedtebb hivatás.
Egyre több edzőre lesz szüksége a társadalomnak, mert egyre többen ismerik fel
a mozgás, az egészséges életmód értékeit és ehhez igénylik az edzői segítséget.
Kitért arra, hogy a szociálisan hátrányos
helyzetben élő ﬁatalok a körülményeik miatt gyakran el vannak zárva a rendszeres
testmozgástól, sporttevékenységtől, de a
társadalom feladata, hogy őket is bevonja
az aktív sporttevékenységbe, mert ezen keresztül is megnyílik előttük a felzárkózás lehetősége. Sok példa van arra, hogy a sportba bekapcsolódó hátrányos helyzetű ﬁatal

a sportolói pályafutása után sem szakad el
a sporttól, edzőnek tanul, és maga is soksok, hozzá hasonló sorsú ﬁatal előtt szolgál
példaként, segíti társadalmi integrációjukat.
Az elmúlt húsz évben a magyarországi edzőképzés színvonala sajnos visszaesett és ez
ma már az egyes sportágak eredményességét
is negatívan befolyásolja. A Magyar Kézilabda Szövetség felismerve ezt a hiányosságot,
kidolgozta a saját edzőképzési, edzőtovábbképzési rendszerét. Ez a rendszer kapcsolódik
a most reform alatt álló általános edzőképzési rendszerhez és segíti az edzők sportág
speciﬁkus ismereteinek bővítését. A képzési
rendszert Kovácsné Hikáde Imola, a magyar
Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző
Központjának oktatásszervezője ismertette. A
képzési rendszer legnagyobb értéke és előnye, hogy bármely képzési szinten álló edző
részére lehetőséget biztosít a továbblépésre.
A Szövetség az edzőképzés színvonalának
fejlesztésétől és az iskolai kézilabda elterjesztésétől reméli a sportág megújulását,
eredményeinek javulását.

Gódor Mihály nemzetközi mesteredző sportolói pályafutását atlétaként kezdte. a Testnevelési Főiskolán változtatott sportágat és
kiváló ﬁzikai felkészültségének köszönhetően lett első osztályú kézilabdázó. Később a
családi körülményei úgy hozták, hogy a játékos pályafutásának viszonylag korán búcsút
mondott és edző lett. Dolgozott Németországban és Ausztriában is, felnőttekkel és ﬁatalokkal is. Miután felesége, Gódorné Nagy
Mariann – aki világválogatott is volt – is

abbahagyta az aktív kézilabdázást, Zalában,
Szentgyörgyvölgyön telepedtek le és Lentiben szerveztek kézilabda klubot. Ma is mindketten gyerekekkel foglalkoznak, ezt tartják
a legszebb hivatásnak. Gódor Mihály részt
vesz a leendő kézilabda edzők képzésében
is, így hasznosítja játékosként, edzőként és
nevelőként szerzett gazdag tapasztalatait.
Ezután a résztvevők meghallgatták Dr. Kárpáti Györgynek a program „nagykövetének”
az üzenetét.
A kvízjátékokkal tarkított délelőtti program
nagy élményt nyújtott a résztvevő ﬁataloknak.

Délután a szépszámú érdeklődő egy nagyon
tanulságos és kiválóan felépített bemutató

edzést láthatott a Szombathelyi Kézilabda
Akadémia NB I/B-s még ifjúsági korú, de a
felnőtt bajnokságban szereplő női csapatának részvételével. Füzesi Ferenc és Józsa
Krisztián edzők végig szak-kommentálták a
látottakat, így szakmailag is sokat lehetett
tanulni a résztvevő leendő edzőknek.
A Savaria Egyetemi Központ kiváló házigazdának bizonyult. Külön köszönet jár Dr. Gál
László professzor emeritusnak, aki rendkívül sok segítséget adott a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Köpf Károly

Vendégszektor
Kiss Antal elnök:
A rögbi közösségteremtő
erőt is képvisel
„... Az ő társadalmuk lelkes, összetartó emberekből áll, akik közül
kikerültek a nélkülözhetetlen segítőim ... addig biztosan igyekezni fogok mindent elkövetni azért, hogy a sportág minél szélesebb
alapokkal rendelkezzen, miközben a válogatottjaink is egyre szebb
nemzetközi sikereket érhessenek el ...”

A rögbi hazánkban a ﬁatal sportágak közé tartozik. Az élet úgy hozta, hogy összefutottam
Kiss Antallal, a Magyar Rögbi Szövetség elnökével, aki civilben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa. Kiss Antal gyermekkora óta elkötelezettje a sportnak, számos
sportágat űzött, illetve ma is gyakorolja. Sportkapcsolatairól, majd kiemelt sportágáról és
sportvezetői tapasztalatairól beszélgettünk.

Székesfehérváron, Sóstón nőttem fel. Édesapám jövőre lesz 50 éve, hogy labdarúgó
edző. Ebben a közegben mindig aktív voltam, számos sportágba is belekóstolgattam,
sportolgattam. Manapság a kispályás foci
mellett rendszeresen és elég sokat futok a
Pilisben. Vannak kedvenc útvonalaim, a legrövidebb öt és fél kilométeres. Családomban
is mindenki sportol. négy lányom és a feleségem aerobikoznak, ketten lovagolnak is. A
191 centiméter magas Ágoston ﬁam pedig
17. évében jár és a labdarúgó utánpótlás
válogatott kerettagja, kapusa. Ő Szombathelyen él, mert ott a legjobb az utánpótlás
nevelés – szerintem. Ott jár gimnáziumba is.
– Elkötelezett sportember hírében áll.
Mindig sportoltam, a labdarúgás és a kosárlabda voltak a fő kedvencek. Később, amikor

Piliscsabára kerültem, ott is aktivizáltam magamat. 2009-ben pedig átvettem egy helyi
lovas klub irányítását, amelynek Piliscsabai
Cserkész Lovas Egyesület a neve. Két évvel
később megalakítottam a Piliscsabai Atlétikai Futball Clubot, amely először a Piliscsabai Apa-Fiú Club nevet kapta. Mára van
két NB II-es futsal – férﬁ és női – csapatunk,
a lovas, az aerobic, a kézi- és a kosárlabda
szakosztályok mellett.

– Rögbisek viszont nincsenek Piliscsabán. Hogyan került mégis kapcsolatba velük?
Az esztergomi Ferences Gimnáziumban
érettségiztem, ott azóta is rögbiznek. Ez
egy elég zárt világ, amelybe személyes kapcsolataimon keresztül jutottam el. Előbb
csak az esztergomiakat igyekeztem segíteni, majd később arra kapacitáltak, legyek a
sportág elnöke, próbáljak meg egy erősebb
honi szövetséget kialakítani.
– Milyen számokkal lehetne megjeleníteni a
magyar rögbi helyzetét?
Az országban 18 klub működik, az aktív játékosok száma 1000 és 1500 közé tehető.
Két éve tartó elnökségem ideje óta a világranglistán a 82. helyről a 70.-re léptünk előre. Válogatott szinten a hétfős csapataink az
eredményesebbek. Hazai vonalon Esztergom,
Szeged, Kecskemét, Százhalombatta, Vác és
Székesfehérvár rendelkezik a legkomolyabb
bázisokkal. Mint olimpiai sportág, amely je-

lentős közösségteremtő erőt is képvisel, élvezzük a kormány támogatását. Lehetőségünk
nyílott például néhány külföldi szakember

meghívására, akiknek előadásai és tanácsai
révén máris jelentős fejlődést tudtunk felmutatni. A férﬁ válogatottnak Walesből érkezett
a kapitánya, Rob Jones, míg a nőknél az angol
Riche Williams készíti fel legjobbjainkat.

– Hivatali és egyéb teendői mellett a nap hányadik órájában tud még a rögbivel is foglalkozni?
Az ő társadalmuk lelkes, összetartó emberekből áll, akik közül kikerültek a nélkülözhetetlen segítőim. Megbízatásom négy évre szól,
majd 2019-ben eldől, hogy mire vállalkozhatok a későbbiekben. Addig biztosan igyekezni
fogok mindent elkövetni azért, hogy a sportág minél szélesebb alapokkal rendelkezzen,
miközben a válogatottjaink is egyre szebb
nemzetközi sikereket érhessenek el.

– Búcsúzóul arra lennék kíváncsi, mennyire
érdekli a magyar labdarúgás?
Komolyan érdekel, és még inkább odaﬁgyelnék, ha jobban mennének a dolgok.
Néhány hete lehetőséget kaptam arra, hogy
a Nemzeti Sportban közreadhassam az ide
vágó gondolataimat. Az írás címe ez volt:
„Vigyázó szemeteket Izlandra vessétek!” A
magyar labdarúgás akkor lesz sikeres, ha a
kiválasztás, a képzés és a tehetséggondozás
legalább olyan szintet képvisel majd, mint a
háromszázezres lélekszámú Izlandon.

Példaképek

Király István
“... A kick-box óriási lépésekkel halad meghirdetett és legfontosabb célja,
az olimpiai sportágak közé történő bekerülés kiharcolása felé.
Ami pedig a hazai dolgainkat illeti, a nem olimpiai sportágak között
toronymagasan mi vagyunk a legeredményesebbek, de az olimpiai
sportágakkal összevetve is a legjobbak közé tartozunk ...”

Óriási magyar sikersorozatot hozott a november elején, Budapesten megrendezett kick-box
világbajnokság, amelyen nem kevesebb, mint
tizenöt magyar világbajnoki cím született. A
Magyar Edző című szakfolyóirat ennek megfelelően hatalmas gratulációval kereste meg
Király Istvánt, a hazai szövetség alelnökét, akinek versenyzői a 15 világbajnoki címből tizenhármat szereztek meg.
1985-ben kezdtem el edzősködni, miután a
versenyzői pályafutásom csúcsát egy magyar
bajnoki ezüstérem jelentette, amit a 72 kilós
súlycsoportban harcoltam ki. Ám igazán én
már a nyolc évig tartott versenyzés közben is
éreztem, hogy engem ez a lehetőség nem elégít ki. Az első években egyébként még a karatéhoz tartoztunk, Magyarországon hivatalosan 1981-től önálló sportág a kick-box. Én a
Hunyadi SE-ben sportoltam, ahol folyamatosan igyekeztem versenyzőtársaimnak átadni a
tapasztalataimat, tanácsokkal ellátni őket.

– 1985-től azután csak az edzősködésre fordítja az energiáit.
Így igaz, a kezdés óta, immár 32 esztendeje
ugyanabban a tornateremben, Csepelen, a
régi Rákóczi általánosban vagyunk, edzünk
és készülünk a mind nagyobb célok elérésére.
Az iskola épülete idő közben az Önkormányzat tulajdonába került, de szerencsénkre a
tornaterem megmaradt, mi pedig élvezzük
az Önkormányzat hathatós támogatását,
amelyet éppen a közelmúltban megkötött,
hosszú távú szerződés garantál számunkra.

– Mit illik tudni a kick-boxról?
Szerte a világban rendkívüli népszerűségnek
örvend és rohamosan terjed. Jelenleg két és
fél millió igazolt versenyzőt tart számon a
nemzetközi szövetség, a WAKO, amelynek
124 tagországa van, s amelyek közül 98 az
egyes országok olimpiai bizottsága által elismert sportág. A kick-box óriási lépésekkel
halad meghirdetett és legfontosabb célja az
olimpiai sportágak közé történő bekerülés
kiharcolása felé. Ami pedig a hazai dolgainkat illeti, a nem olimpiai sportágak között
toronymagasan mi vagyunk a legeredményesebbek, de az olimpiai sportágakkal öszszevetve is a legjobbak közé tartozunk.
– A kick-boxosokat különösen érzékenyen
érintette, hogy Budapest lemaradt a 2024-es
olimpia megrendezéséről…
Ha megkapjuk az ötkarikás játékokat, a kickbox máris a programban tudhatta volna magát. Sajnos a franciáknál nem annyira népszerű a sportág, hogy reálisan várhassuk az
események közé történő felvételünket. Négy
évvel később, 2028-ban annál nagyobb ennek
a valószínűsége. Ha pedig egyszer bekerülünk,
aligha ejtenek ki minket onnan egyhamar.

– A jövő tehát ígéretesnek tűnik. Az elmúlt

több mint három évtized során rengeteget
tettek is ezért a mai elismertségért.
Mi voltunk 1985-től a Csepeli Kick-Box Egyesület, amelynek nevét 1999-ben azért változtattuk meg Csepeli Szabadidősport Egyesületre, hogy a szabadidős sportolókat is be
tudjuk vonni. Mára pedig így alakult a teljes
nevünk: Csepel Halker-Királyteam Kickbox
Akadémia. Jelenleg immár tizenkét esztendeje mi vezetjük a kick-box klubcsapatok világranglistáját. Az utánpótlásunk is jó: a csepeliek az idei junior Eb-n tíz első helyet szereztek.
– Ez a szkopjei Eb Önnek is komoly sikert hozott.

Miután 2015-ben bekerültem a WAKO végrehajtó bizottságába, ezt követően idén
megválasztottak a WAKO 48 tagállamot
számláló európai szövetsége első alelnökének, ami egy rendkívül nagy megtiszteltetés
a magyar kick-box és személyem számára egyaránt. Az ír elnökkel, Roy Baker úrral
gyakorlatilag ketten irányítjuk az európai
szövetséget, ami rengeteg munkával jár.
– A ráfordított munka egyre szebb gyümölcseinek örülhetünk.
Elég csak azt felemlítenem, hogy a WAKO vezérkara egyhangúlag kijelentette, hogy az itt
rendezett világbajnokság nem csak a legnépesebb mezőnyt vonzotta, de egyben a legjobban megrendezett vb is volt a sportág eddigi
történetében. Ezt a hatalmas szervező munkát
Galambos Péter elnök úr vezetésével öten
(Mórádi Zsolt, Jároszkiewicz Krisztián, Juhász
Gábor és jómagam) végeztük el. Erre az eseményre nyolc ország pályázott egy évvel korábban – a szavazáson már az első fordulóban
8–0-s eredménnyel döntöttek Budapest mellett. Túl a szakmai sikeren, ez a vb 12 napon
keresztül kétezer embert vonzott Budapestre,
ami 24 ezer vendégéjszakát is jelentett. Közgazdász barátainkkal végzett elemzéseink
alapján kimondható, hogy a vb összesített bevételei megközelítették a 2,7 milliárd forintot.

– A sikeres lebonyolításhoz óriási erőket kellett megmozgatniuk.
Ha nincsenek azok a támogatók, akik nagy
erőkkel álltak mellénk, nem tudtuk volna
biztosítani a feltételeket. Feltétlenül ki kell
emelnem három fővédnökünket – dr. Szabó
Tünde Sportért felelős államtitkárt (EMMI),
Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, Tarlós Istvánt, Budapest főpolgármesterét – és
három védnökünket – Schmitt Pált, korűábbi
köztársasági elnököt, Németh Szilárd Fidesz
alelnököt, Simicskó István honvédelmi minisztert – akik az első perctől teljes mellszélességgel álltak az ügy mellé. Bizonyára
mind a hatvan, részt vett ország elnökének
és alelnökének örök emléke marad, amikor
Kövér László meghívására ott lehettek az Országház bemutatásán, majd a Vadász terem-

ben díszvacsorát adott a parlament elnöke a
vendégek tiszteletére. Schmitt Pál pedig az
igazgató tanácsot látta vendégül, ugyancsak
maradandó élményeket szerezve a szerencséseknek. Schmitt úr megígérte, hogy a jövőben még nagyobb erőket mozgósít a kickbox elismertetése és támogatása érdekében.

– Ez a sportág meg is érdemli az elismerést és
a támogatást, erre az évek során sokszorosan
rászolgáltak.
Feltétlenül említést érdemel az a sportintegrációs program, amelyet 2010-ben terjesztettünk az EU 27 tagállama illetékesei
elé Gödöllőn, amelynek fő törekvése a hátrányos helyzetű ﬁatalok felzárkóztatásának
folyamatos elősegítése.
– A világbajnoki címek megalapozóiról, a csepeliekről még nem esett szó.
Mintegy kétszáz tanítványom van, akikkel
hat edző foglalkozik. Jómagam szakedző és
mesteredző is vagyok, de valamennyi segítőm rendelkezik edzői minősítéssel. Most
éppen öt ﬁatal kollégát iskoláztunk be a TFen újraindult szakedző képzésre. Egyébként
Csepelen mindenki társadalmi munkában
dolgozik, a klub történetében még senki
nem vett fel edzői ﬁzetést. Olyannyira szűkösek a Magyar Kickbox Szövetség lehetőségei, hogy még saját irodára sincs pénzük.
– A 15 világbajnoki címet hat szakágban
nyerték a versenyzőik.
Ebből 13 a csepeliek nyakába került. Ez
nagy öröm számomra, hiszen az országban
80 klubban 7.900 igazolt versenyzőt tartunk
nyilván, akikkel minimum 250 edző foglalkozik. A mi versenyzőnk a tízszeres világbajnok Mórádi Zsolt, a kilencszeres aranyérmes
Kondár Anna, az ugyanennyi elsőséggel
büszkélkedő Jaroszkiewicz Krisztián is. Őket
további világbajnokaink követik, így Veres
Richárd (6), Veres Roland (5), Hanicz Nelly,
Murvai Lívia, Busa Gabriella, Nagy Henrietta
és Kovács Betty 1–1 aranyérem tgulajdonosa. Valamennyien az én tanítványaim.
– Ezt a sok év óta tartó sikersorozatot miként
lehetne kamatoztatni?
A szövetség egyetlen és nem titkolt vágya,
hogy nem olimpiai sportágként bekerüljünk a
kiemelten támogatott sportágak közé. Sokak
szerint ez egy „meredek” vállalkozás. Mi viszont azt mondjuk: az eredményeink alapján
a helyzetünk egyáltalán nem reménytelen!

– Van még valami, ami teljessé tenné ezt a
bemutatkozást?
Igen! Négy gyermekem van, s a feleségem,
Király Anita nélkül sokrétű feladataimat
nem tudnám ellátni.
Jocha Károly

A mi edzőink
Céltudatos evezős világbajnokok:
Simon Béla és Juhász Adrián
„... Sok hazai szakembernek pedig változtatnia kellene a borúlátó alapfelfogásán, az új dolgokkal
szembeni bezárkózottságán. És sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék az edzőképzésre is ...”

A

világszerte rendkívül népszerű
evezés – a nyári olimpiákon a harmadik, legtöbb versenyzőt rajthoz
állító sportág – Magyarországon
változatos történelmet tudhat a magáénak.
Már a múlt század harmincas éveiben volt
egy nagyon sikeres periódusa, hogy azután a
II. világháborút követően – mint úri sportot
– lassú halálra ítéljék. A nyolcvanas években
már a teljes amatőrösítése is napirenden volt.

A rendszerváltást követően lassú, de folyamatos fejlődés következett be, amelynek
eredményei az ezredforduló után már világ-

bajnoki címekben is jelentkeztek. A három
felnőtt és két junior vb-aranyérem közül
az utolsó 2005-ben született, azóta viszont
ismét hosszabb hullámvölgy jött. Ezt a tendeciát törte most meg a Simon Béla-Juhász
Adrián kormányos kétevezős egység (kormányos Kolláth Vanda) , akik ugyan nem
olimpiai számban, de mégis világbajnokok
lettek. Győzelmük feltehetően nem csak
őket, hanem az egész sportágat további sikerek elérésére ösztönzi.
A Magyar Edző párhuzamos interjút készített az év nagy részében továbbra is Szol-

nokon készülő, a Pénzügyőrök SC jóvoltából
immár proﬁ sportolókkal.
– Milyen sportágakon keresztül kötött ki az
evezés mellett?
Simon Béla (S.B.): kosárlabdáztam, amit a mai
napig nagyon szívesen nézek. 1999-ben unokabátyámmal kerestünk közös sportot, így
jutottam el a hajóházba, ahol ott is ragadtam.

Juhász Adrián (J.A.): a búvárúszás és vízilabdázás után édesapám javaslatára – aki korábban szintén evezett – mentem a szolnoki
Tisza Evezős Egyletbe. Ekkor 12 éves voltam.

– Hány edzője volt pályafutása során és kinek
mit köszönhet?
S.B.: Molnár Csaba jó hangulatú edzéseken
szerettette meg velem az evezést. Az elért
eredményeim java részét Molnár Dezsőnek
köszönhetem, akivel sok jó közös évünk
volt. Jelenleg az olasz Eros Gorettivel jó
összhangban készülünk, ezért is bízom a
sikeres jövőben.
J. A.: Engem is Molnár Csaba indított el, ő
tanított meg evezni. Tőle kerültem Molnár Dezső szárnyai alá, akivel több, mint
10 éven át dolgoztunk, vele jutottunk el a
nemzetközi szintig. A szükségesnek tartott
újítást Eros Goretti hozta meg, akinek sikerült felráznia bennünket.
– Volt-e olyan esemény a pályafutása során,
amelyet ma elkerülni igyekezne?
S. B.: Sokkal több időt fordítanék a prevencióra, mert ennek elmulasztása miatt sokszor vagyok sérült.
J. A.: Életem negatív élményeiből tanultam
a legtöbbet. Ezért nem változtatnék semmit.

ember, akkor is érdemes tovább menni, mert
a legmélyebbnek tűnő mélypontról rövid
időn belül többször is csúcspontjára fordult
az életem.

– Ha most készítene mérleget eddigi pályafutásáról, mit tartana fontosnak elmondani?

– Hogy érzi, minden segítséget megkapott a jó
eredmények eléréshez az eddigiek során?

S. B.: Universiade győzelem, Európa- és világbajnoki címek, két olimpiai részvétel, 10
éves hazai veretlenség a kormányos nélküli
kettesben.

S. B.: Nem vagyok telhetetlen ember, de sokszor voltak gondjaink, főleg a „forráshiánynak” köszönhetően. Főként több edzőtáborozási lehetőségre és sportfelszerelésekre,
például kerékpárokra gondolok.

J. A.: Talán a legfontosabb tanulság, hogy
amikor nagyon nehéz helyzetben van az

J. A.: Sok segítséget kaptunk mind az eddigi

“... amikor nagyon nehéz helyzetben van az ember, akkor is
érdemes tovább menni, mert a legmélyebbnek tűnő mélypontról rövid időn belül többször is csúcspontjára fordul ...”

edzőinktől, klubjainktól és a szövetségtől is,
de sok mindent magamnak kellett kitaposni
a pályafutásom során. Az olimpiák évében
a támogatottság jóval nagyobb, jó lenne,
ha ez minden évben megmaradna. Persze
könnyebb úgy segíteni, ha eredmény is van,
de eredmény sincs támogatás nélkül. Nehéz
körforgás ez.
– Milyennek látja a magyar evezés általános
helyzetét?
S. B.: Sajnos az evezés egy rendkívül drága
sportág, a problémáink java része ide vezethető vissza, hiszen sok ország evezősei sokszorosan több pénzből gazdálkodhatnak.
Ennek ellenére nem hagyjuk, hogy „lesajnáljanak” minket, hanem igyekszünk megnehezíteni a dolgukat.
J. A.: A sportág anyagi támogatottsága és
népszerűsége is sajnos messze elmarad a
nyugati országok – például Anglia – viszonyaitól. Hatalmas élmény volt például az
ottani Henley Regattán részt venni, ahol
szemmel látható volt ez a megítélésbeli
különbség is. A sportág mellől hiányoznak
a szponzorok, akik segítenének abban, hogy
a jelenleginél professzionálisabb szintre
emelkedhessünk.
– Ha lenne „hatalma”, min változtatna mindenképpen?
S. B.: Tudatosan készíteném már a legﬁatalabbakat is a proﬁzmusra, a proﬁ hozzáállásra.
J. A.: Mindenképpen több külföldi versenylehetőséget biztosítanék az élmezőnynek.
Sok hazai szakembernek pedig változtatnia kellene a borúlátó alapfelfogásán, az
új dolgokkal szembeni bezárkózottságán.
És sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék az
edzőképzésre is.

– Az évek során miként alakult az edzőivel a
kapcsolata?
S. B.: Emberek vagyunk, természetesen voltak összezörrenések is közöttünk, de mindig
próbáltunk ezeken túllendülni. Minden volt
edzőmmel jó a viszonyom, amit nagyon fontosnak tartok.
J. A.: Az évek múlásával mindinkább igyekeztem partnernek tekinteni az edzőmet. Rájöttem, a vízi edzések igazán akkor mennek jól,
ha a szárazföldön is jó a kapcsolatunk. A
problémákat pedig meg kell beszélni!
– A proﬁ státusz milyen hatással van a pályafutásukra?
S. B.: A stabil anyagi háttér nélkül el kellett
volna búcsúznunk az evezéstől, mert rövid
időn belül megélhetési gondjaink lettek
volna.
J. A.: A proﬁ lehetőségek a Pénzügyőre SEben lehetővé teszik pályafutásunk meghosszabbítását. Ez a lehetőség a legjobbkor
jött számunkra. Egy jó eredmény eléréséhez
mindenképen stabil háttérre van szüksége
a sportolónak. Ezt a magyar evezésben mi
ketten kaptuk meg először.
– Mi az, amit mindenképpen át kellene venni
a magyar evezésben máshonnan? Általánosságban és konkrétan az Önök esetében is?
S. B.: Jó kérdés, ha tudnánk rá egy jó választ akkor szerintem át is vennénk azon-

nal. Próbálunk napra készek lenni, nyitott
szemmel járunk és ﬁgyeljük más csapatok
mit csinálnak másként aztán eldöntjük hogy
számunkra lenne-e hozadéka az adott dolognak. Nyilván sok dolgot lehetne jobban
csinálni, törekszünk is rá. Reméljük Tokióban már ezeket az újításokat is rutinszerűen
fogjuk csinálni.
J. A.: Azt gondolom, hogy a magyar evezésnek át kellene vennie egy másik, jól működő

evezős nemzet szervezeti felépítését, válogatási szisztémáját. Ha pedig egy csapat viszonylag magas szintre jut, akkor érdemes
lenne más nemzetek legjobbjaival közös
edzéseket tartani. Nekünk például itthon
kevés ellenfelünk akad, így nem is hozzák ki
belőlünk a maximumot.
– Világbajnoki címük mindenképpen jó reklám a sportág számára. Milyen terveik vannak
a következő évekre?

S. B.: Ahogy telnek az évek, úgy az elvárásaink is egyre nagyobbak az olimpiai számban,
a kétevezős hajóosztályban is. Ha 2018-ban
stabilan az első 12-ben vagyunk, az már jó
előjel. De lassan inkább az első hat közé kerülésünket kell biztosítanunk.
J. A.: Ezúton is köszönöm a rengeteg gratulációt, amit kaptunk. A következő évben
megpróbálunk tovább fejlődni ﬁzikálisan és
technikailag is. Legfőbb célunk természetesen a 2020-as olimpia kvaliﬁkációjának a
megszerzése.
– Mire hegyezik ki a téli felkészülési időszakot?
S. B.: Télen a megfelelő erőállapot megszerzése a cél. Bár előfordulhat, hogy indulunk
az ergométeres világbajnokságon, de nekünk a vízen elért eredmények a legfontosabbak. Az ergométer egyébként egy kiváló
gép. Hasznos és nagyon nehéz, amely rendkívül objektiven megmutatja a mindenkori
jelenlegi ﬁzikai állapotot.
J. A.: Ezek a hónapok az alapozásról szólnak.
Ilyenkor van mód a hiányosságaink pótlására, az esetleges gyengeségeink javítására.
Az ergométer nagyon jó eszköze a téli felkészülésnek, de mellette egy viszonylag új
eszköz, a Rowperfect is terjedőben van. Ezzel az evezős mozgás még inkább szimulálható, a technikai hibák jobban javíthatóak.
– Javítaná-e a főszezonbeli eredményességüket, ha például márciusban enyhébb éghajlaton eltölthetnének néhány hetet?
S. B.: Mindenképpen jó lenne, ha többet
lehetnénk vízen. Nem veszne el például a
tavaszból is 3–4 hét …
J. A.: Mindenképpen hasznosak lennének a
melegebb éghajlaton töltött edzőtáborok,
ahol hamarabb tudnánk visszanyerni a télen kicsit feledésbe menő technikánkat.
– Mennyi ideig szeretne még a nemzetközi élvonalban evezni?

S. B.: Egyelőre Tokióig tervezek, a későbbiekről ráérek majd akkor elmélkedni és dönteni.
J. A.: Tokióig mindenképp felveszem a kesztyűt, a továbbiakat az eredményeink befolyásolhatják. Ám mivel az evezésben sokan
teljesítenek világszínvonalon harmincon
fölül is, így lenne értelme akár a folytatásnak is.
– Az olasz edző miben hozott újat a hazai
mesterekhez képest?
S. B.: Teljesen más a mentalitása, az edzései
struktúrája. Szeretünk vele dolgozni, persze
nem mondom azt, hogy tökéletes, de ki az?
Vannak nyelvi nehézségeink is, de idejében
össze fogunk csiszolódni.
J. A.: Goretti úr főként evezős technikai újításokat hozott. Érdekes, hogy külföldi létére
sok esetben nagyobb bizalma van a magyar
csapatok felé, mint az itthoni edzőknek. Számomra fontos, hogy pontos, jól érthető és

látható célokat tűzött ki elém és az utat is
megmutatta, amin el lehet oda jutni.
– Hol tartanak a civil életre történő felkészülésben?
S. B.: Egy államvizsga választ el a diplomámtól, 2018 szeptemberében pedig a TFen induló edzőképzésre jelentkezem. Szeretnék edző lenni, rövidebb távon külföldön,
hosszabb távon pedig itthon. Egyszer majd
szövetségi kapitányként is el tudnám magamat képzelni.
J. A.: A sport mellett a család is nagyon fontos számomra, Három éve házas vagyok, van
egy 15 hónapos kislányom is. Két diplomától (építő-, illetve környezetmérnök) is már
csak karnyújtásnyira vagyok. Jelenleg ezek
megszerzése is célom, de Tokióig mindenképpen a sportra koncentrálok. Bízom benne, hogy a proﬁ sport befejezését követően
sem lesznek egzisztenciális gondjaim.
Jocha Károly
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Edzők írták
Védőjáték napjainkban
Kiss László

labdarúgó szakedző, UEFA Pro licences edző

A fejlődés előtt nincs akadály, így a játékrendszerek fejlődése sem áll meg, az előrelépés minden bizonnyal folytatódik, hiszen az esélytelenek csak a nagyobb taktikai felkészültség mellett válhatnak egyenrangú ellenfeleivé
nagy nevű vetélytársaiknak. Ha azonban ez igaz, akkor igaz az a nézetem is, hogy minden mérkőzésre a csapat
elé csak egy célt szabad kitűzni: ez pedig nem más, mint a GYŐZELEM. Ha ez nem sikerül, akkor is jobb egy
olyan mérkőzést elveszíteni, ahol bátran, kockázatvállalással, kezdeményezően játszottunk, mint egy olyant,
amelyet szenvedve, kezdeményezés nélkül elbuktunk.
cionális és a pszichés tényezőket, mert így
a felsoroltak soha nem látott egységben jelentek meg a világ vezető csapatainál.
Három alaphelyzet jelenik meg taktikai kihívásként:
1. amikor a csapat birtokolja a labdát,
2. amikor az ellenfélnél van a labda,
3. és arra a pillanatra, amikor változik a
labda birtoklása
Néhány érdekes adalék mindehhez:
Először
a csapaton belüli szervezettség formái
egységesebbek lettek, alapvetően módosul az egyéniségek csapaton belüli
szerepe, a csapatjelleg dominál.

A labdarúgás ﬁlozóﬁájának a mélyreható
változásai, amelyek alaposan átalakították
a játékosok felkészítésének szinte minden
területét, és nagyban befolyásolták a játékrendszerekben belül alkalmazott taktikai
feladatokat, mint az egyén, mint a csapat
tekintetében – hozták azt a futballt, amit
ma Európa élcsapatai játszanak, és amelyeket minőségi labdarúgásnak neveznek
világszerte.
A technika és a sporttal foglalkozó tudományok fejlődése, a számítógép elterjedése
és alkalmazása, nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a különböző elemző programok segítségével azt a „tudást, ami az előnyt meghozza” ki lehet elemezni és a saját csapat
számára pozitívvá lehet tenni.
1994-ben írtam egy könyvet „A 91. Perc” címmel, kifejezetten szakmai indíttatásból, ame-

lyet sokan és sokszor emlegetnek szakmai
berkekben, (még napjainkban is) mert az abban leírtak „köszönő viszonyban voltak azokkal
a megállapításokkal”, amit akkor a szakemberek látni véltek a világ labdarúgásából.

Ezen tanulmány keretein belül – nem törekedvén a teljességre – a VÉDEKEZÉS változásaival szeretnénk foglalkozni, és egyben
kérek mindenkit, hogy nézzék el, ha soraim
túlságosan egyéniek, de azt szeretném, ha
„közös gondolkodásra késztetne” mindenkit,
aki e sorokat majd elolvassa.

Az angolok megalkották a céljátékot, amit
a hollandok a totális játékban fejlesztettek tovább. A szakemberek számára felismerhetővé vált, hogy a gyors és szervezett
labdarúgásban nehéz külön kezelni a játék
alapelemeit: a technikát, a taktikát, a kondi-

Másodsorban
a megerősített középpálya a döntő,
mert már a félpályán túl megindul a
védekezés. A támadásokban tevékenyen részt vesznek a középpályások,
– támogatva a védőkkel – így a játék
dinamikus, színes, szervezett.
Harmadszor
jól megﬁgyelhető, hogy a „totális labdarúgás” együttes labdaszerzési lehetőségei mennyire beépültek a ma játszott
rendszerekbe, már szinte észrevétlenül
játsszák a csapatok. A „fegyelmezett csapatjáték” a legfontosabb tényezője a
mai labdarúgásnak, mert mindig egyben (30–35 m-en belül) kell legyen a
csapat a játék mindhárom fázisában.
Negyedszer
kiteljesedett a kontrajáték vagy kombinációval, vagy gyors indítással
Ötödször
egyértelmű lett a játékosok személyiségéből fakadó – erkölcsi, akarati és pszichés – tényezőkre való támaszkodás.

II. zóna
A középpályások a kapuhoz közel, területükre érkező emberfogásokkal védekeznek.
I. zóna
Az emberfogók keményen tartják a rájuk bízott ellenfelet – a két szélső középpályás zárja a szárnyakat, abban a
pillanatban, amikor elvesztik a labdát
(kizárva az ellenfél kontrajátéka). Többletként még ott van a söprögető, aki
ott segít ki, ahol éppen kell, valamint
mozgósítója és elindítója az együttes
labdavisszaszerzésnek.

Már a világbajnokság előtt megﬁgyelhető
volt, hogy a játékosok felállási formái, valamint a feladatkörük változásai megszüntették a posztokhoz való merev ragaszkodást
– egyensúlyt találva ezzel a védekezés és
támadás egységében.
A játékrendszereket nem a felállási sablonok, hanem a támadó és védő feladatok
összegzése határozza meg. Egységes rendszereket játszanak a csapatok, olyanokat,
amelyek egységesek, rugalmasan alkalmazkodnak az adódó játékhelyzethez főleg védekezésben, de támadásban is. Ezzel kiteljesedett a céljáték!
Ezekben a szisztémákban egyben vannak a
csapatok a pálya minden területén. Mindig
a labda helyzetétől függően, a legmegfelelőbb zónákban állnak fel, a játéktér megfelelő harmadaiban és megfelelő számban.

Az 1994-es VB-t megelőző időszakban megﬁgyelhettük, hogy a védőjáték a kombinált
védekezés és a területvédekezés letisztult
kombinációit jelenti, ahol a maximális biztonságra való törekvés mellett fontos tényező a támadás előkészítések szervezése
és esetleges befejezése.

Olyan helyezkedési forma, ahol több játékos (csapat-rész) összehangolt cselekvése a
lényeg. Itt a hátsó védők – a söprögető kivételével – embert fognak, a középpályások
területére érkező emberfogást játszanak,
embertámadással.
Kétféle feladata van a védekező csapatnak.
•
•

az ékek ellen követő emberfogás,
területvédekezés a középpályán.

Ez a védekezési mód lehetővé tette:
•
•

a biztonságos védekezésből való kiindulást
és megteremtette a lehetőséget arra,
hogy a középpályások a védelem közvetlen segítségére legyenek.

Olyan helyezkedési forma, amely kizárja a
labda és a saját kapu közti terület megjátszását, különösen azokon a területeken, ahol
még megakadályozható a gól, a gólpassz.
A védő a területén kialakuló támadás megakadályozásáért felel. Előtérbe kerül a játékos egyénisége, emberi jellemzői. A feladatok áttekinthető megosztása, szintén
jellemzője itt a védekezésnek.
Néhány csapat az ékek ellen is megpróbált
területvédekezést játszani, ezzel még jobban igénybe véve a játékos egyéni adottságait (fegyelem, 1:1 elleni játék stb.)
Védőjáték csapatszinten: a labda elvesztésének pillanatában kétféle a védekezési
mód:
•
•

az egész csapat a saját térfélre visszahúzódva kezdi meg a védekezést,
letámadnak ott, ahol elvesztették a labdát.

Pl. észrevehető volt, hogy a csapatok saját
térfélen három védősort alkottak, amelyekben különböző együttes labda visszaszerzési törekvéseket valósítottak meg! (Beépültek a játékrendszerbe, csak játékhelyzethez
szituációhoz kötötten játsszák!)
III. zóna
A kapuról legtávolabb lévő „egy, illetve
két ék” a félpályán területet védve késlelteti az ellenfél támadását – labdaoldali ék visszajön a középpályáig.

Fontos állomása lett a védőjátéknak a támadásból a védekezésbe való átmenet. A labda
helyzetétől függően egyben állnak vissza,
különböző zónákba a csapatok, mert így válhat csak lehetővé, hogy ezekben különböző
taktikai variációkat valósíthassanak meg.

„Az emberfogás visszafogja a csapat támadó
potenciáját.”
„A labdarúgók a megszokás rabjai. Ha csupán
azt kéred tőlük: semlegesítsenek egy embert,
megteszik. De ez nem elég. Bátorítani kell őket
arra is, hogy gondolkozzanak – és ez az edző
feladata” – vallják az angol trénerek.
A területvédekezésnél a védők a pálya meghatározott szeletére ügyelnek – azzal a támadóval játszanak párban, aki a zónában az
adott pillanatban tartózkodik. A csatárok állandóan változtatják a helyüket a támadás
során, így a zónavédekezés a kommunikáción és/vagy az ösztönös megértésen alapszik, ezáltal magas fokú játékintelligenciát,
alkalmazkodási képességet, szituációban
való gondolkodást és cselekvést igényel.
A zóna a kapu védésének egyik leghatásosabb módszere. A védők megosztják a kapu
előtti területet, mindegyikük arra a támadóra vigyáz, aki a területre érkezik, függetlenül az illető posztjától. Hogy képet kapjunk
a zónavédekezésről, osszuk a pályát három
egyenlő részre, azután a védőharmadot
keresztben négy részre, így – átfedésekkel
– megkapjuk a védők területét. Egy védő
(nincs rákényszerítve, hogy embert fogjon)
nem foghat két embert a zónájában, veszély
esetén a társaknak be kell segíteniük.
Nem véletlen a területvédekezés térhódítása a ma játszott rendszerekben, mert itt
minden taktikai elképzelés megvalósítható:
pl. a labda elvesztésének pillanatában tudja minden játékos, hogy a labda pillanatnyi
helyzetétől függően

megelőzi a támadójáték fejlődését, ami elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a „csapatvédekezés” minőségi változásokon ment
keresztül az évek folyamán, mert a „labdabirtoklás változásakor” szinte minden csapat
arra törekszik, hogy „ne szakadjon meg a játék folyamatossága”, mert csak így képesek
„közösen reagálni és cselekedni” a megváltozott játékszituációkban, törekedve arra,
hogy „tökéletesen tartsák az alapfelállást”
a pálya teljes területén, így az ellenfélnek
nem maradt helye támadni.

•
•
•

hova, melyik vonalra kell felállnia,
melyik zónában kell lennie az adott pillanatban,
a zónában milyen egyéni és csapattaktikai megoldásokat kell kiolvasnia az
ellenfél pillanatnyi szándékából.

Így a területvédekezés:
•
•
•

gazdaságos, energiatakarékos,
könnyen érthető, könnyen szervezhető
az edző által,
kevésbé jó ﬁzikai állapot mellett is hatékonyan alkalmazható.

Elmondható az is, hogy a területvédekezés
természetes módon kötődik a ma játszott
rendszerekhez. A kötődés természetes módon alakult ki, a jelzett játékrendszerekkel
kölcsönösen feltételezik egymást.
Így láttam a helyzetet 1994-ben.

Az előző oldalakon leírtakhoz képest láthatjuk, hogy a „védekezés szabad védőjátékossal” (söprögetővel való játékmód) teljesen
eltűnt a világ labdarúgásából, és a „területvédekezés elvei szerint működő, területvédekezés
egész pályára” lett az egyeduralkodó, a csapatok védőjátékát illetően. Ez érthető, mert
a játék ﬁlozóﬁájának folyamatos és gyors fejlődése – amely a „támadó játék” térnyerését
mutatták – szükség lett arra az „egy emberre
is”, amit a söprögető játékos jelentett.

Jogosan vetőtik fel kérdésként, hogy akkor
mi a „trendi” a csapatok védekezését illetően? Ma egy meccs úgy néz ki, hogy 10 ember védekezik, 8 pedig támad. Azt látom a
„kiemelt bajnokságok” mérkőzéseit nézve,
hogy szinte minden csapatot „egy kaptafára”
csináltak/csinálnak meg, csak van, akiknek
ez sikerül, és van sokkal több, akinek nem.
Teljesen eltűnni látszanak a „nemzeti sajá-

tosságok”, mert jellemzően a spanyol focit
sikerre vivő „tiki-takát”, vagy ahhoz hasonló
játékot játszik mindenki, jobb és rosszabb
változatokban, ahol sokszor a „védekezés és
a támadás egységét”, felfedezni sem lehet.
Voltak jelek a világ labdarúgásában, amelyek észrevételével, majd bevezetett alkalmazásával, a „támadó” játék térnyerését
mutatták. Láthatóvá vált, hogy azok a csapatok, amelyeket „labdavisszaszerzéskor a
gyors visszarendeződés” jellemez, azok hatékonyabb támadójátékra lehetnek képesek
azokkal az ellenfelekkel szemben, amelyek
nem tudnak gyorsan visszarendeződni.
Mondhatjuk azt is, hogy a „kedvenc” rendszer
a csapatok nagy részénél a 4–2–3–1-es
játékrendszer, mert ha a csapat provokatív
– agresszív focit akar játszani, ez tűnik a
legjobbnak, mert itt tudja leghatékonyabban megjeleníteni azt, amit játszani akar. A
4–3–3 rugalmas rendszer, talán a legjobban játszható védekezésben és támadásban
egyaránt, de a csúcs a 4–4–2, ez tűnik a
legnehezebben játszhatónak – mert erősen
játékos függő – és ha a védekezést helyezed
előtérbe és kontrára játszol támadásban, akkor sikerre vezethet.
A „csapatvédekezés” fő szempont lett, az
egész pálya területén”, (az együttes labda
visszaszerzési törekvések, teljesen beolvadtak a csapatok taktikai repertoárjaikba,
és csak néhányat lehet látni, erősen szituációhoz kötötten pl. labdával saját kapujára
visszaforduló játékot 1:1-ben letámadják,
vagy oldal szabadrúgásnál előre futnak, és
így játszanak lest) de a jobb csapatoknál a
„presszing” is ott van az ellenfél védőharmadában, labdaszerzéskor.
Jómagam folyamatosan nézve a világ legjobb bajnokságainak mérkőzéseit, az látom, hogy a védekezés „fejlődése” egy kicsit

A „védekezés elindításakor” a legfontosabb
momentum, a „gyors visszarendeződés az
alapfelállásba lett”. Labdaszerzéskor a gyors
visszaállások miatt középen tömött a középpálya, így a játékot „mindig a szélek felé”
terelik, amiből az következik, hogy a szélről
érkező bedobások veszélytelenebbekké lettek, a mindig felállt védelemmel rendelkező
csapatok ellen.
Labdavezetéskor a megfelelő vonalakon és
zónákban felálló védelmek (itt mindig 10
játékosra kell gondolni) kikényszerítik, hogy
a labdánál levő csapatból, a támadásokból
több játékos akarjon visszalépni labdáért
a középső harmadokba, ezzel viszont csökkentik a támadó csapat „mélységi” lehetőségeinek számát, akik ily módon arra kényszerülnek, hogy oldalra passzoljanak, és ezzel is
a védekező csapat malmára hajtják a vizet.
Labdavesztéskor a leggyorsabban visszaállni az „alapfelállásba” a labdahelyzetétől függően, a megfelelő vonalakon és zónákban a
„területvédekezés” ismérve szerint:
1.
2.
3.

4.

Mindenki a labda előtt
Mindenki emberrel
A játék olvasása, szituációkban gondolkodva/és annak megfelelően közösen
cselekednek.
Vannak csapatok, akik az ellenfél védőharmadában „presszinget” játszanak
labda-vezetéskor.

A magyar csapat „pontosan” ezt csinálta,
amikor nem volt a labdánál (2016-os EB).
Az előzőekben említettem már, hogy a játékosok szerepkörének proﬁljai nagyarányú
változásokat mutatnak, és ezek igen nagy
hatással voltak/vannak a „területvédekezés”
előtérbe kerülésekor. Néhányat említek:
•

•

pl. a Céljátékos: a kezdeti proﬁl teljesen átalakult, illetve az lett az alap,
most elindítja a védekezést azzal, hogy
támadja a labdás embert, (bátran játszik 1:1-et) és üres területeket csinál a
mélységi beindulásokhoz.
Eltűntek a „szervező” játékosok is, (a
klasszikus 10-beli) helyettük a „középső

•

•
•

harmadtól a frontvonalig” játszó középpályások vannak, akik motorjaik a védekezés és támadás elindításának.
Nincsenek „hagyományos szélsők” sem,
helyettük „szélsőszerűen játszó szélső
középpályások vannak”, akik az ellenfél
védő harmadában elvesztett labdára
vagy visszaállnak a középpályás vonalba, vagy „presszinget” játszanak, de látnunk kell azt is, hogy amikor arról beszélünk, hogy „szélső középpályás”, akkor
az a proﬁl ugrik be, hogy ballábas játékos a jobb oldalon/jobblábas a baloldalon játszik, mert támadásban a „lövő
lába van a mezőnyben” amivel veszélyes
lehet a kapura, és jól játszhat keresztbe
a mélységből induló ellenkező oldali
védőjátékosnak, vagy középpályásnak
(lásd Messi és Neymar illetve Jordi Alba
ilyesfajta támadását) és részt vesznek a
közös védekezésben.
A két „szűrő” más-más jellegű feladat
megosztással.
A tömör védőjáték miatt, ilyen kevés
lett a direkt indítás – mert a csapatok
nagyon „egyben” vannak és mert a kapusjáték minőségi változása miatt, a
kapusok is sokszor „mezőnyben” vannak
és a hosszú labdákat „megjátsszák”.

Az „élcsapatok játéka bizonyítja, hogy a játék
mindhárom fázisában tudnak „szituációban
és ahhoz kötötten, abban közösen gondolkodni (a játék olvasása) és cselekedni is”, hiszen
tudják, hogy „ez ad teret a fegyelmezett védő
és támadójáték folyamatának, és az egyéni
kreativitás itt alkalmazható a leghatékonyabban, egyben a legeredménye-sebben” is.
A labdabirtokláshoz felvett „támadópozíció”
segíti a csapatot ahhoz, hogy „jó helyen legyen, amikor elveszti a labdát”, mert csak
így tud azonnal „visszatámadni”. (minden
játékos abba a pozícióban van, ahol lennie
kellett, amikor a labdabirtoklásban vannak/
voltak.) Ezekkel bátrabbakká váltak a csapatok, mert „felállt” vonalaikkal közelebb vannak az ellenfél kapujához, és ekkor
•
•
•

vagy villámgyors visszaállás van a „védővonalakba”,
vagy azonnali visszatámadás van,
a jó csapatok „presszinget” játszanak az
ellenfél védővonalában, mert a hatékony csapatjáték egyik fontos kelléke
ma, mert:
– előretolt védelmi vonalat jelent,
– területszűkítő és
– mert „együttes” előremozgást biztosít labdaszerzéskor.

Napjainkban nagy jelentőséggel bíró jellemzője lett a „nagyon jó csapatok” játékának

az „ellentámadások visszatámadása”, (labdaszerzéskor az ellenfél védő harmadában
indul, ha nem sikerül taktikai fault jön) mert
a labda „azonnali” visszaszerzése elsődleges
céllá lépett elő.

eddig bármikor. A hátsó játékosok is „alkothatnak”, ennek haszna a csapat támadójátékában hatékonyan jelentkezik.
Ma örömmel látom, hogy nem „kapirgáltam”
rossz felé.

Láthatjuk, hogy
•

•
•
•

labdaszerzéskor nincs „kinyílt” helyzet (egyben vannak a csapatok 30–35
m-en belül),
az elől levő támadók kezdik,
a védekező középpályások aktívvá válnak a védekező oldal felöl,
támadják a labdás embert.

Nem törekedve a teljességre, csak néhány
gondolatokat felvázolására szeretnék, gondolatokat ébreszteni.
Itt a „gondolkodj gyorsan és cselekedj gyorsabban elv” érvényesül, (a kognitív képességek fejlesztésében a német kutatók szerint,
még igen sok előrelépési lehetőség rejlik)
ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a spanyol csapat által játszott rendszerben „a
rövid passzos támadójátékra” való törekvés
jellemző. Ami itt nem taktika, hanem annak
egyenes következménye lett, mert a szűk
területek miatt, nem is igen lehet másképpen támadni, (egy-egy kontra, vagy az ellenfél labdavesztésekor elkövetett hibája
következményeként, talán igen.)

A labdarúgás eddigi ﬁlozóﬁájának változásai, vagy éppen a támadó játék előtérbe
kerülése miatt az is tisztán láthatóvá vált,
hogy nincs tovább a „játsszuk a saját játékunkat” elv, mert ez a fajta edzői felfogás lassan
kezd kikopni a szakemberek kommunikációjából, mert azt szétverték a németek a 2014es VB-n, amikor 7:1-re legyőzték Brazíliát.
Milyen fejlődési irányokra gondolhattam
1994-ben? A következőt írtam akkor:
A védekezés fejlődése három irányba mutat:
•
•
•

A csapatvédekezés hatékony kimunkálásához.
A rögzített játékhelyzetek hárításának
hatékonyságához.
Védőjátékosok egyéni képességeinek
növeléséhez.

Tovább folytatódik a tendencia, amely a
posztok, a feladatok, a kötöttségek felszabadítását jelenti a védőjátékban. A védőjátékosok sűrűbben cserélnek szerepet, a
tudatos helycserékkel tarkított védőjátéké a
jövő, amelyben a játékosok egyéni képességei sokkal nagyobb szerepet kapnak, mint

Amikor a ma játszott rendszerekben való
„védőjátékról” kezdünk el beszélni, azt látnunk kell, hogy a területvédekezés elvei
szerin történő védőjátékban – ami amúgy az
egész pályára érvényes – megvan a dinamika és az eredményes letámadás lehetősége,
amelyben az egész csapat részt vesz/részt
vehet, a hozzátartozó képességgel együtt.
Gondolkozz gyorsan és cselekedj gyorsabban – a kognitív képességek fejlesztésében
még sok lehetőség van – elv érvényesül,
ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az ilyen
fajta védőjáték ellenszereként a rövid paszszos támadójáték jellemzi a csapatok támadójátékát, ami itt nem taktika, hanem annak
következménye lett, mert a szűk területek
miatt, másképpen nem is igen lehet támadni. Kontratámadást legfeljebb az ellenfél
labdavesztéskor elkövetett hibája következményeként lehet indítani.
Ezekben a rendszerekben erős a középpályás játék. Ereje elsősorban a szervezettségben, a fegyelemben és tudásban jelenik
meg. Itt domborodnak ki leggyorsabban a
játékosok technikai, taktikai, kondicionális
és pszichés adottságai. A játékosok zökkenőmentessé teszik a védekezésből támadásba
való átmenetet és fordítva, mert taktikailag
magasan képzettek, teljesítik a helyzetekből
adódó legjobb megoldást.

Limában megszavazták a 2024-es (Párizs)
és a 2028-as (Los Angeles) olimpiák színhelyét, Párizs három eredménytelen kisérlet
után (1992, 2008 és 2012) kijelentette, “its
now or never”, ha most nem kapják meg a
rendezés jogát, 2028-ra nem jelentkeznek.
Miután Los Angeles is 2024-re jelentkezett,
Thomas Bach egy salamoni döntéssel oldotta meg a problémát. Hosszantartó és nehéz tárgyalások után 1,5 milliárd bónusszal
Los Angeles hajlandó még négy évet várni.
Egyébként a 2024-es rendezéstől Budapest,
Hamburg, Róma lépett vissza. Mivel egyre kesevebb jelölt van a játékok rendezésére, a NOB
mindenesetre 8 évre bebiztosította magát.

A jelentkező országok száma csökkenő
tendenciát mutat: 1992 Barcelona, 1996
Atlanta hat jelentkező, 2000 Sydney, 2004
Athén, 2008 Peking, 2012 London öt jelentkező, 2016 Rió négy jelentkező, 2020 Tokio
3 jelentkező, 2024 Párizs két jelentkező és
2028 Los Angeles 1 jelentkező ország volt.
Az olimpiai játékok mottója Pierre de Coubertintől származik:

Vitafórum – a vélemény szabad

Veszélyben az
olimpia?
„... Az olimpiai játékok mottója Pierre de
Coubertintől származik: “Citius, altius,
fortius”, azaz „Gyorsabban, magasabbra, erősebben”! Ez a mottó eredetileg a
sportolóknak szólt, de az évtizedek óta
a játekok szervezői is magukévá tették
a mondást. A játékok egyre drágábbak
lettek ...”

“Citius, altius, fortius”,
azaz
„Gyorsabban, magasabbra, erősebben”!
Ez a mottó eredetileg a sportolóknak szólt,
de az évtizedek óta a játekok szervezői is
magukévá tették a mondást.A játékok egyre
drágábbak lettek

Ha csak az anyagiakat vesszük ﬁgyelembe,
akkor elsősorban pénz, aztán infrastruktúra
és és ezeken kívül a rendező ország részéről egy erős pénzügyi fedezet. A rendezés
jogát elnyerő nyerő ország vagy város előre tudja hogy az olimpia milliárd eurókba
fog kerülni, de hogy pontosan mennyibe is,
az csak a játékok után derül ki. Egy Oxfordi
egyetemi tanulmány kimutatta, hogy a nyári
játékok átlagban 176 %-al a téli olimpiák
142 %-al kerülnek többe az eredeti költségvetésnél, de pl. Montreal 1976-ban 720
%-al került többe a tervezettnél. A montreáli veszteséget 30 évig, 2008-ig kivetett
speciális adóval nullázták le Kanadában.
Virgina Raggi, Róma polgármestere mondta, hogy az 1960-as olimpia veszteségeit a
mai napig nem heverte ki a város. Az utolsó
nyereséges olimpiát Los Angelesben tartották 1984-ben a Coca Cola és a Mc Donald’s
gigantikus sponzorálásak köszönhetően.
A legtöbb európai ország nem jelölteti
magát, mert az állami szervek más, főleg
szociális kiadásokat fontosabbnak tartanak, mivel ma már nyivánvalóvá vált hogy

a játékok minden esetben veszteségesek.
A veszteség a rendező országoké és hogy
a kiadott milliárdok valaha is megtérülnek
ma már senki nem hiszi el (Trudo Dejonge
belga sportgazdasági szakember).
Az infrasruktúrát említve, ott sem rózsásabb
a helyzet. A szervezési költségek mellett az
infrastruktúra is gigantikus összegekbe kerül
A pekingi “Madárfészekfészek-stadion” a játékok szeme-fénye volt, ma lassan az enyészetté válik, egy kirándulási hellyé degradálódott. Rióban az úszópalota medencéiben
ma poshadt víz üllepszik, az épület beázik és
szélnek szabad játéka van a törött ablaküvegeken keresztül. Ugyancsak Rióban az íjász
sportnak épitett 5000 férőhelyes stadion
már a játékok alatt is üresen állt, azóta is kihasználatlan. Vagy például a vadvizi kajakpályák, melyek aztán végképp használhatatlan
ojektumok maradnak. Sok létesítmény a játékok után hasznavehetetlen, karbantartásuk
hatalmas összegekbe kerül, lebontásuk még
többe. Az olimpiarendezés szempontjából
előnyben vannak azok a városok, ahol nem
kell különösebb sportlétesítmény beruházás
a rendezéshez, mert minden adott, és akár
másnap is megrendezhetik az olimpiát. Ilyen
Párizs és Los Angeles is.

A gyors tempóban felépitett olimpia falvak
minősége általában sok kívánni valót hagy
maga után. Kérdés hogy ezek megfelelnek-e
szociális lakásoknak, vagy egyáltalán eladhatók-e a játékok után. Londonban például
yuppik özönlötték el az olimpiai falut, annak
minden következményeivel.
A pénzügyi és infrastruktúrális problémákhoz jönnek még a látszólag jelentéktelen
“apróságok”, amelyek néha azok a bizonyos
utolsó cseppek a pohárban amelyek a rendezésre jelentkező országokat sorozatos
visszalépésekre kényszerítik.
Az olimpia biztonságának garantálása a mai

politikai viszonyok között hatalmas, kiképzett biztonsági stábot és jelentős speciális
infrastruktúrát igényel.

kell. Többször felmerült már az a gondolat
is, hogy az olimpiákat mindig ugyanabban
az országban, városban rendezzék.

Jelentős összeget emészt fel az olimpiai résztvevők és az őket kiszolgáló egyéb személyek
– pl. önkéntesek – étkeztetése, ellátása.

Ami a rendezést illeti jó példa lehet a 2017es atlétika VB Londonban, ahol a megnyitó ünnepség egy minimális program keretében zajlott. Talán nem véletlen volt ez a
választás, mivel a többszös olimpiai bajnok
angol Sebastian Coe, az IAAF jelenlegi elnöke mint sportoló több vége-hosszat nem
érő, teljesen felesleges megnyitó ünnepélyt
“szenvedett” végig.

A rendező országoknak a versenyek megrendezésén túl nagy létszámú stábot és
speciális körülményeket kell biztosítani az
Olimpiai Család tagjainak. A játékok ideje
alatt a repülőtéren állandó külön be- és kijáratok legyenek az akkreditált réstztvevőknek. Minden közlekedési útvonalon lezárt
autósávok álljanak kizárólag a hivatalos
résztvevők rendelkezésére. Külön előírások vonatkoznak a NOB tisztségviselők és
tagok, valamint a nemzetközi szövetségek
tisztségviselőinek fogadására, ellátására.
Szerencsére a nézőszám minden olimpián
magas és a kommersz bevételek is az elvárásoknak megfelelnek, bár ezekből a rendező ország nem sokat proﬁtál. Ma má az
is nyilvánvaló, hogy a gigantikus rendezési
kölségeket valamilyen módon csökkenteni

A versenyeken kívüli körítések költségességét át kell gondolni, de ahhoz egy pillanatig
sem sem fér kétség, hogy az olimpia játékokat továbbra is meg kell rendezni olyan
módon, hogy a világ sportolói a legjobb körülmények között versenyezhessenek.

Ignácz Ilona
testnevelő tanár, kézilabda szakedző,
kézilabda világbajnok (1965)

Olimpiai mozgalom
Vázlat 21 olimpiai sportág versenyszámainak alakulásáról 12 olimpia (1976–2020) tükrében (1. rész)
Dr. Jády György
A versenyszámok száma az 1976-os olimpiához képest 2016. évre több mint másfélszeresére emelkedett, s 2020-ra a versenyszámok mennyisége tovább növekszik.
(1976: – 198; 2020: 339). 2017 júniusában
a NOB Végrehajtó Bizottsága fontos döntéseket hozott a 2020. évi tokiói olimpiára
vonatkozóan. Ennél fogva időszerű áttekinteni az elmúlt 24 év változásainak irányait.
A tendenciák nyomon követhetősége érdekében kizárólag azokat a sportágakat vettem ﬁgyelembe, amelyek már az 1976. évi
olimpiai játékok programjában szerepeltek.
Terjedelmi korlátok miatt a dolgozat vázlatos, de remélem, hogy áttekinthető és tanulságos. A versenyszámokat három alapvető
kategóriába soroltam:
•

Változatlan mennyiségű versenyszámmal szereplő sportágak

•

Megnövekedett versenyszámmal szereplő sportágak

•

Csökkenő versenyszámmal szereplő
sportágak. Szükség esetén a fenti kategóriákon belül további alcsoportokat is
létrehoztam.

A változások mértékére jellemző, hogy a
vizsgált 21 sportág közül ebben a csoportban mind össze 4-et találunk, s ezek közül
szigorúan véve csak 2 sportágnak változatlanak a versenyszámai.

Lovaglás
(6 versenyszám 2016-ban és 2020-ban)
A lovaglás az a kivételes sportág, amely
vizsgálatunk szempontjából változatlan.
Három szakág (díjugratás, military, díjlovaglás) két-két versenye (egyéni és csapat) szerepel az olimpia műsorán. A versenyszámok
nincsenek nemek szerint elkülönítve, a nők

és férﬁak együtt versenyeznek és nemüktől
függetlenül, együtt kerülnek értékelésre.
Kézilabda
(2 versenyszám 2016-ban és 2020-ban)
1976. óta mindkét nem versenyszáma szerepel az olimpia programjában.

Evezés
(14 versenyszám 2016-ban és 2020-ban)
1976-ban következett be átütő változás,
mert ezen az olimpián csatlakoztak a nők a
férﬁak versenyéhez 6 versenyszámban. Így a
vizsgált időszakban folyamatosan 14 számban rendeztek versenyt. A versenyszámok
mennyisége nem változott, átütő változás
volt az 1996-os év, a könnyű súlyú hajóegységek bevezetése. Így nemcsak a nagy
termetű, erősebb emberek domináltak az
összes versenyszámban, hanem lehetővé
vált a kisebb testtömegű emberek eredmé-

nyes szereplése is. Ezzel növelni kívánták a
sportági bázist olyan környezetben is, ahol
nem jellemző a magas, nagy testtömegű
emberek gyakori előfordulása. Mivel a versenyszámok számát nem tudták növelni,
olyan számok kerültek ki a programból, ahol
kisebb volt az indulók létszáma. A 2020-as
olimpiai játékokra 1 versenyszámot a férﬁ
programból áthelyeznek a nők számára, így
a versenyszámok mennyisége tekintetében
létrejön a nemek közötti egyenlőség.
Öttusa
(2 versenyszám 2016-ban és 2020-ban)
1992-ig csak férﬁ versenyszámokat rendeztek egyéni- és csapatversenyben. 1996-ban
csak egy egyéni verseny szerepelt a programban, amely 2000-től kiegészült a nők
egyéni versenyével, s azóta újra 2 számban
hirdetnek bajnokot. Számos egyéb, az alapokat érintő, lényeges változás is bekövetkezett annak érdekében, hogy a sportág az
olimpiai programjában maradhasson.

és 10 m-es toronyugrásban) indultak. A versenyszámok számát 2000-től a páros versenyek, azaz a szinkronugrás beiktatásával (2
férﬁ és 2 női szám) növelték.
A szinkronúszás női sportág, kezdetei az
1984-es olimpiára nyúlnak vissza. 1984–92.
között egyéniben és párosban rendeztek
versenyeket, 1996-ban csak csapatverseny
szerepelt az olimpia programján. 2000 óta
az egyéni megszűnt, a csapat mellett párosban versenyeznek a hölgyek.
Vízilabda
A 2000-es olimpiai játékok óta bővült női
csapatok részvételével a program.
Kerékpár csoport
(18 versenyszám 2016-ban, 22 szám 2020-ban)
1996-ig 2 szakág, a pályakerékpár és az
országúti alkotta az olimpiai versenyszámokat. 1996-tól mountain bike ágazattal,
2008-tól BMX szakággal gyarapodott a kerékpár versenycsoport. A két utóbbi szakágban 2–2 számmal (1 férﬁ és 1 női számmal)
bővült a versenyek mennyisége.

A versenyszám-növekedés egyik típusa, hogy
egyes olimpiai sportágak új szakággal kiegészülve szerepelnek az olimpia programjában

Úszás csoport
(úszás, műugrás, szinkronúszás, vízilabda: 46
versenyszám 2016-ban, 49 szám 2020-ban)
1976-ban 3 szakág, úszás, műugrás, vízilabda
versenyeit bonyolították le 33 versenyszámban, 16 férﬁ és 15 női számban. 1984. óta a
szinkronúszás is szerepel az olimpiai programban. 2016-ban már 46 számban, 24 női-és
22 férﬁ számban avattak olimpiai bajnokot.

Úszás
A versenyszámok mennyisége jelentősen
emelkedett. A változás jellemző oka új, addig az olimpiai programban nem szereplő
versenyszámok beiktatása. Ezek a következők: 50 m gyorsúszás (1988); 10 km-es nyílt
vízi úszás (2008). 2016-ban majdnem mindegyik versenyszámban egyaránt rendeztek
férﬁak és nők számára olimpiai versenyeket.
A különbség az úszómedencében megrendezett hosszú távú versenyek távjában volt.
A férﬁak 1.500 méteren, a nők 800 méteren
versenyeztek. A tokiói olimpián a nemek közötti egyensúly megvalósítása érdekében
mindkét nem egyaránt versenyezni fog 800
és 1.500 méteren. Nyílt vízi úszásban 2008
óta szerveznek olimpiai versenyt, mindkét

nem esetében, egy-egy számban a 10 km-es
távon hirdetnek győztest. 2020-ra a versenyszámok mennyisége 37-re növekszik, s a már
említett hosszú távú számok mellett egy koedukált váltószám is beiktatásra kerül.
Műugrás
1976–1996. között a férﬁak és a nők kétkét versenyszámban (3 m-es műugrásban

A pályakerékpár szakágban a versenyek
száma az 1976. évi 4 férﬁ versenyről 2016.
évre 10-re, 5 férﬁ és 5 női számra nőtt. A
pályakerékpárban 2000. és 2004. években
a versenyszámok mértéke háromszorosára
emelkedett. 2008-tól a pályaversenyek száma 10-re csökkent. A vizsgált időszakban a
női versenyszámok dinamikusan növekedtek a kezdeti 0-ról 5-re. A férﬁ számok aránya még a 2000–2004. versenyszám csúcs

A szertornához 1984-ben csatlakozott az
RSG, először egyéniben, majd 1996-tól
csapatban is. Ezzel kiegyenlítődött a nemi
arány, tornában az olimpiai játékokon azonos arányban szerezhettek érmeket a nők
és a férﬁak. 2000-ben felvették az olimpia
műsorába a gumiasztal (trampolin) szakágat 2 versenyszámmal (női-férﬁ egyéni) és
ezzel 14-ről 18-ra nőtt a tornához köthető
versenyszámok mennyisége.
Kajak-kenu csoport
(16 versenyszám 2016-ban és 2020-ban)
A síkvízi kajak programhoz 1992-ben csatlakozott a szlalom szakág. Az 1976. évi 11
számról 2016-ra 16-ra bővült a versenyek
száma.
A síkvízi kajak a versenyszámok száma egygyel nőtt. A belső elrendeződés aránya a
nők irányában némileg kedvezőbben alakult, a kezdeti 9:2-ről, 2012. óta 8:4-re. A
2012. évi olimpiára az addig férﬁ 500 méteres versenyszámokat lecserélték 200 m-re.
Az 500 m-es C2 versenyszám helyére beiktatták a a női K1-es 200 m-es távot.
A szlalom kajak először 1972-ben szerepelt
az olimpia műsorán, majd 20 év után 1992ben tért vissza 3 férﬁ számmal (K1, C1, C2)
és egy női versenyszámmal (K1).
Kajak-kenu sportágban 2020-ra marad a 16
versenyszám, de síkvízi kajakban 6–6 versenyszámban, szlalom szakágban 2–2 versenyezhetnek a férﬁak és a nők.
idején kétszerese volt a női versenyszámoknak, 2012-re már kialakult az 50 %-os
nemi megoszlás. Az utóbbi 2 olimpia versenystruktúráját ﬁgyelembe véve, úgy tűnik,
hogy a dinamikus, látványos, nagy érdeklődést kiváltó sprint számok kerültek túlsúlyba az állóképességi számokkal szemben.
Az országúti szakág 1976-ban 2 férﬁ versennyel rendelkezett. Ehhez csatlakozott
egy női versenyszám 1984-ben, majd 1996ban újabb női számmal egészült ki s alakította ki a szakág mai versenystruktúráját.
2020-ra pályakerékpárban és a BMX szakágban nemenként újabb 1–1 számmal emelkedik a versenyek száma, ezzel 22-re emelkedik a megszerezhető aranyérmek száma.
A Nemzetközi Torna Szövetség alá tartozó
szakágak
(18 versenyszám 2016-ban és 2020-ban)
A szertorna versenyszámai változatlanok
maradtak a vizsgált 40 év alatt. A férﬁak 8,
a nők 6 számban avatnak olimpiai bajnokot.

Integrált vívás
Vívóparadicsom Kőbányán
– avagy Beliczay Sándor újrakezdései
Füredi Marianne
A nevelést külön kiemelem, mert mi nemcsak versenyzőt, hanem tisztességes embert is nevelünk. Nálunk fontos a gyerek kinézete, viselkedése is, amit etikai kódexben rögzítettünk ... Abban hiszek, hogy embert kell faragni a gyerekből, és
ha a páston nem is ér el nagy eredményt, már az is eredmény, hogy az életben megállja a helyét.

Minden rosszban van valami jó. Ez a közhelyszerű mondás járt az eszemben Beliczay
Sándor vívóedző élettörténetét hallgatva. Az
olimpiai és világbajnoki érmeseket felnevelő
mester előtt, ha a sors bezárt egy kaput, ő keresett egy másikat, a tragédiából pedig egy új,
addig járatlan útra lépve alkotta meg pályája
fő művét, az egyik legeredményesebb hazai
utánpótlás-bázist, tőrközpontot és kerekeszszékes centrumot, a Törekvés vívóklubot.

Pedig csak a véletlennek, pontosabban – maradva a vezérfonalnál – egy kisebb tragédiának köszönhető, hogy a vívás lett az élete.
Édesapám vívóedző volt Győrben, és mert
Édesanyám szerette volna, én is kipróbáltam ezt a sportot, bár magamtól nem mentem volna le a terembe. Hamar kiderült,
hogy különösebb tehetségem nem volt a
víváshoz, sikereket sem értem el, csupán
amatőrként forgattam a fegyvert – eleve-

nítette fel a múltat Beliczay Sándor, akinek
edzői pályája nagy részét tudósítóként végigkísérhettem, ezért a sokéves kapcsolat
okán a megszokott tegezéssel sem szakítottunk a „hivatalos interjú” kedvéért.
– Ha gyerekként nem ragadott magával ez a
sportág, mégis hogyan lettél edző?
Említettem, hogy Édesanyám kérésére kóstoltam bele a vívásba. Mivel nálunk az történt,
amit ő mondott, és ő azt akarta, hogy erdőmérnök Édesapám példáját kövessem, ezért
Sopronba az erdőmérnök szakra jelentkeztem. Nem vettek föl, mert aki vizsgáztatott,
annak a gyerekét Apukám fegyelmezetlenség
miatt korábban eltanácsolta a vívóteremből. Ezt a kicsinyes bosszút tragédiaként is
meg lehetett volna élni, ám én nem így tettem, és büszke voltam arra, hogy Apukámnál
nem volt tekintélytisztelet, a „nagy ember”
gyerekével sem kivételezett. Talán óvónő

édesanyámtól örököltem, hogy szerettem a
gyerekeket, velük akartam foglalkozni, ezért
a TF-re jelentkeztem, és 1973-ban vívó szakedzői diplomát szereztem. Két év katonaság
után 1975 októberében az akkori Újpesti
Dózsa főállású edzője lettem, de meg kell jegyeznem, hogy már 1971-től segédkeztem a
tőrvívó-világbajnok Fülöp Mihály mellett.

– A „Dózsás” korszakod csúcsának tanúja voltam, amikor az országos bajnokság egyéni dobogóján csak a Te versenyzőid álltak.
Bevallom, mázlim volt, hogy már 1976ban két olyan tehetséges srác került hozzám, mint Érsek Zsolt és Szekeres Pál, akik
fegyvernemük kiemelkedő alakjai lettek.
Ők csináltak belőlem edzőt, én meg belőlük versenyzőt. Nyolc év közös munka után
már olimpiára készülhettek – ám az egykori
szocialista országok bojkottja miatt Los Angeles kimaradt az életünkből.

Az 1987-es világbajnoki, majd az 1988-as
szöuli olimpián elért csapatbronz után klubot váltottunk, a BVSC vezetőedzője lettem,
és a ﬁúk jöttek velem. Ennek a korszaknak az
„ajándéka”, hogy együtt dolgozhattam az általam nagyon tisztelt Bay Béla bácsival, akihez egyébként már korábban is el-elvittem
a ﬁúkat szakmai ellenőrzésre, hogy jó úton
járunk-e. Sokat segített nekünk a csodálatos Rejtő Ildikó is. Mivel nem voltam jó vívó,
másokat kellett ﬁgyelnem, hogy edzőként ellessek bizonyos fogásokat. Bay Béla bácsitól
a precizitást tanultam, no meg a hatalmas
munkamennyiséget, ő ugyanis egyórás iskolákat is adott! Fülöp Mihály szuggesztív egyéniségével hatott rám, Kevei Jánostól pedig
megtudtam, hogy megtanulható a szakmánk,
de kell bele valami egyediség. Szóval, ilyen
hatalmasságoktól csentem el azt, amit tudok.

– Aztán a BVSC-t is elhagytad
Alföldy László volt a szakosztály-elnök, én a
vezetőedző, és olyan jó volt a kapcsolatunk,
hogy szinte össze voltunk nőve. Amikor őt
távozásra kényszerítették, természetes volt,
hogy én sem maradok tovább. Mivel Laci
„ősvasutas” volt, vasutas klubot akartunk
csinálni. Fölkerestük a Törekvés Bihari úti
telepét, ahol a mai kisterem akkor még csak
egy romos raktárépület volt, ám a galériája
magával ragadott minket. Innen indultunk,
a nulláról, ami a mából visszanézve nagy
bátorságnak tűnik. Tanítványom, az akkori
Sportminisztériumban dolgozó Szekeres
Pál segített, hogy rendbe hozhassuk az épületet. Lassan indult be az élet, az első edzésen csupán hét gyerek volt a teremben.

„Csak ültünk és vártuk a gyerekeket, és emlékszem, majdnem sírva fakadtál, hogy ilyen
kevesen vannak” – szól közbe Horváth Mária
edző, aki kezdetek óta részese a Törekvés
történetének.
Az adott lendületet, hogy a Szent László 34es iskolából átjött húsz gyerek, majd később
toborozni kezdtünk a kerület iskoláiban. A
kezdeti létszám mára 150-re nőtt, és toborozni sem kell, mert anélkül is jönnek a gyerekek, a szomszédos kerületekből, sőt Budáról és vidékről is. A szülőkkel is nagyon jó
a kapcsolatunk, a háziversenyek után szülői
sportnapot szervezünk, sok közös programot tartunk.
– Időközben „kinőttétek” a kistermet, és az
épek vívása mellett kerekesszékes vívással
bővült a szakosztály. Utóbbihoz megint egy

korábbi tragédia, a férﬁ tőrözők 1991-es balesete vezetett.
(1991 tavaszán a bonni világkupáról hazafelé
tartva, baleset érte a csapat kisbuszát. Szekeres
Pál életveszélyes sérüléseket szenvedett, többhónapos kórházi kezelés-rehabilitáció után
életben maradt, de kerekesszékbe kényszerült,
majd később többszörös paralimpiai bajnok vívóként folytatta egykori pályafutását).

Valóban, mert addig Magyarországon nem
volt kerekesszékes vívás, még a TF-en sem
hallottunk róla, pedig külföldön már versenyeket is rendeztek. Szekeres Pál felgyógyulása után Batizi Sándor edző vitte el őt egy
ilyen versenyre Németországban, amit meg
is nyert, és gyakorlatilag innen datálható
a hazai kerekesszékes vívás. Az a baleset
egyébként az olimpiai bojkott után a második törés volt edzői pályámban. A következő
évi olimpiára nagyon jó csapattal készültünk, amely aztán az egyik legerősebb tag,
Pali távollétében is negyedik tudott lenni
Barcelonában.
– Hol vagyunk ma egy olimpiai negyedik helytől, egyáltalán olimpiai szerepléstől férﬁ tőrben?
Dósa Dani, aki a Törekvés első felnőtt-válogatottba került tagja, szerintem odaérhet
Tokióra. Rendkívül tehetséges, szorgalmas,
és ugyanígy bízom a nagy harcos Pásztor
Flórában is, aki szintén kijuthat a következő
olimpiára. Lassan beérnek a saját nevelésű
versenyzőink, akik közül a legidősebb, Mátyás Bálint is csak 22 éves. Itt jegyzem meg,
hogy mi versenyzőt nevelünk, és nem igazolunk, nem csábítunk el senkit.
– Térjünk vissza a Törekvés történetéhez!
Egy idő után a minket működtető vasút kiszállt a támogatásunkból, a X. kerületi Önkormányzatnak, a Magyar Vívószövetségnek,

valamint a szponzoroknak köszönhetően
tudunk ma is létezni, dolgozni. 2003-ban átalakítottuk a „nagyépületet”, későbbiekben a
Vívószövetség létesítményfejlesztési támogatásából kicseréltük mindkét terem régi,
megkopott padlózatát. A következő feladat
a nyílászárók cseréje, amit még a nyári szünetben meg akarunk valósítani.
– Hogyan zajlanak az edzések a Törekvésben?
Munkánk jellemzője, hogy az épek és a kerekesszékes versenyzők együtt készülnek, a
paralimpiát is megjárt versenyzőink, Hajmási Évi és Osváth Ricsi a kicsinyek példaképei.
A két vívás között csak annyi a különbség,
hogy az egyik versenyző futkározik a páston,
míg a másik székben ül. Nagyon jó a hangulat, senkit sem kell munkára noszogatni.
– Hány edző foglalkozik a gyerekekkel?
Kilencen vagyunk. A kezdőket a kisteremben
Horváth Mária, Mara néni irányítja, és aki őt
„kibírja”, abból vívó lehet. Mara a szigorúsá-

gával, ugyanakkor hatalmas igazságérzetével azt is eléri a gyerekeknél, amire otthon
a szülő nem képes., Hálásak is neki ezért
az apukák-anyukák. Utána a nagyterembe
más-más edzőhöz kerülnek a gyerekek, és
ott folytatódik a nevelésük. A nevelést külön kiemelem, mert mi nemcsak versenyzőt,
hanem tisztességes embert is nevelünk. Nálunk fontos a gyerek kinézete, viselkedése is,
amit etikai kódexben rögzítettünk. Az alapvető, hogy a területen senki sem dohányozhat, de nem tűröm meg a tetovált, extrém
frizurájú versenyzőket sem. Abban hiszek,
hogy embert kell faragni a gyerekből, és ha
a páston nem is ér el nagy eredményt, már
az is eredmény, hogy az életben megállja a
helyét. Vallom, hogy ha rend, fegyelem van,
akkor jönnek az eredmények, és az élet ezt
igazolja is, hiszen minden évben több versenyzőnk vehet részt korosztályos, kadett
és junior világversenyeken, és tér haza
éremmel. Többször voltunk nyári táborban
Horvátországban, ahova nem lehetett úgy
bekerülni, hogy kiﬁzeted az összeget, csak
szorgalommal, eredménnyel. Ezekben a
táborokban barátságok, szerelmek szövődtek, ami talán fontosabb, mint az eredmény.
Mivel Magyarországon kevés a tőröző, külföldiekkel közös edzéseket is szervezünk,
ami mindkét fél javára válik. A paravívóink
felnőttek, és az az egyik bánatom, hogy a
mozgássérültek nem jönnek már ﬁatalabb
korban hozzánk, pedig ez a rehabilitáció része lehetne.
– Létrehoztad ezt a gyöngyszemet, a vívócentrumot Kőbányán, ahol addig ismeretlen volt a
vívás. Munkádat a „Kőbánya Sportjáért” díjjal
ismerték el. Mi hajt még előre?

Büszke vagyok a vívócentrumra, és arra is,
hogy az irányítást két volt tanítványomnak
tudtam átadni: Nagy József lett a vezetőedző, Szekeres Pál a szakosztályvezető, a
gazdasági vezető pedig Krisztián ﬁam. Én
már „csak” a tanítványaimmal foglalkozom,
persze, ha kérnek, segítek a szervezésben,
a napi munkában is. Biztos vagyok benne,
hogy a ﬁúk irányításával tovább fog fejlődni
a klub. Nekem mindig volt kezdő tanítványom, most tízéves a legﬁatalabb. Elégedett
vagyok a pályámmal, láthattam a „nagy öregeket” és a nagy mestereket, Kovács Pali bácsit, Gerevich Aladárt, Hátszegi Józsefet, Vass
Imrét, Szücs Jánost. Nem voltam senkinek a
kegyeltje, de sokan szerettek, segítettek a
pályámon, és az is meghatározó volt, hogy
a kezdetekkor sokat iskolázhattam Rejtő
Ildikóval, aki elmaradhatatlan résztvevője
a Törekvés rendezvényeinek. Hogy mindezt
elérhettem, a biztos családi háttérnek, a feleségemnek köszönhetem, aki lehetővé tette, hogy én a szórakozásomnak élhessek.
A Törekvés vívóklub edzői
•

Horváth Mária, Beliczay Sándor, Nagy
József, Gátai Róbert, Szirmai Benedek, Mazza Lorenzo, Erdei Péter, Szalai
Szonja, Mátyás Bálint

Felnőtt válogatott versenyzők:
•

Dósa Dániel, Mátyás Bálint

Kerekesszékes versenyzők:
•

Hajmási Éva, Osváth Richárd, Gerencsér
Ferenc, Zsolnai Sándor

Edzők írták
16. Atlétikai Világbajnokság Londonban
Dr. Vágó Béla, Szalma László
Testnevelési Egyetem

Londonban 16 magyar versenyző vett részt, 2003 óta ilyen nagy létszámú csapat nem érdemelte ki az indulás jogát. A csapatból öten még
utánpótlás korúak, de többnyire már érmekkel, helyezésekkel bizonyítottak korosztályos világversenyeiken.

2017. augusztus 4–13. között rendezték
meg Londonban a 16. Atlétikai Világbajnokságot. Az atlétika népszerűsége továbbra is
töretlen, a sportok királynője ezt ismét bizonyította a brit fővárosban. Ez a versenyt
látogató nézők számában, a televíziós közvetítések színvonalában és a közvetítető
országok tekintetében is megmutatkozott.
A nézettséghez persze az is hozzájárult,
hogy az eddig indulási tiltólistán szereplő
Oroszország IAAF által akkreditált atlétái is
indulhattak, (de nem használhatták a himnuszukat és a nemzeti zászlójukat).
A sportág népszerűségét és világszintű elterjedését továbbra is fémjelzi, hogy az induló atléták száma megközelítette a 2000
főt, több mint 200 ország állított rajthoz
indulókat. Világbajnokot 48 versenyszámban avattak, dobogós helyezést 43 nemzet
atlétája szerzett, aranyéremmel 26 ország
büszkélkedhetett. Legtöbb első helyet az

USA atlétái gyűjtötték (10) megelőzve ezzel a kenyai versenyzőket (5) és a három
– három aranyérmet nyert Dél-Afrikát és a
franciákat. A női 50 km-es gyaloglás bevezetésével a bajnoki versenyszámok bővültek, melyen egyben a világcsúcs is megdőlt,
amit egy portugál gyalogló ért el (I. Henriques). Ez lett a Vb egyetlen világcsúcsa is.
Világbajnoki csúcs három versenyszámban
született (fﬁ- és női 50 km-es gyaloglásban
és a női 3000 m-es síkfutásban. Világ idei
legjobb teljesítménye 8 versenyszámban 11
alkalommal változott, (mivel három váltófutásban a döntő előtti futamokban is csúcsok
dőltek meg). A nyolc versenyszám közül 4
női egyéni versenyszámban (50 km gyaloglás, 10.000 m, 800 m, rúdugrás), születetett a
világ idei legjobb eredménye.
Kontinentális csúcsok tekintetében DélAmerika három, Európa, Ázsia és ÉszakAmerika két-két, míg Óceánia egy csúcsot

ért el. Országos csúcsokat tekintve 10 versenyszámban született nemzeti csúcs melyet 7 női és három férﬁ versenyszámban
értek el. A csúcsok tekintetében is megállapítható, hogy a női atlétika tovább erősödik
a világ atlétikájában.
A 2015-ös Vb- éremtábla győztese Kenya
idén visszaesett a második helyre, a két évvel ezelőtt második helyezett Jamaica (U.
Bolt befejező formájának és sérülésének
következtében) csak a 15. helyen végzett,
míg Dél-Afrika idén a harmadik helyet érte
el. A 2015-ös Világbajnokság éremtáblájának harmadik helyezettje (USA) hatalmas
fölénnyel bizonyította visszaszerzett vezető
szerepét a világ atlétikájában. Összesen 30
érmet nyertek (10 arany, 11 ezüst, 9 bronz).
Ezzel több érmet szereztek, mint az utána
következő négy nemzet összesen. Európából
Franciaország lett a legsikeresebb öt érmet
szerezve (3 arany, két bronz). Érdekes, hogy

Németországot (9.) Nagy-Britannia (6.) és
Lengyelország (8.) is megelőzte. Magyarország két dobogós helyezésével (ezüst,
bronz) a 29. helyen végzett megelőzve a
svédeket (31), ukránokat (31) és az olaszokat (37).
A Vb legnagyobb bevezető híre az volt, hogy
Usain Bolt ezen a versenyen visszavonul.
Nézők milliói nagy érdeklődéssel várták,
hogy a világbajnokságok eddigi legnagyobb
és egyben legnépszerűbb „bálványa” előre
bejelentett visszavonulása hogyan sikerül.
A nagy kérdés az volt, hogy láthatják-e még
utoljára élőben a dobogó tetején kedvelt
sztárjukat? Végül 100 m-en harmadik lett,
200 m-en nem indult, 4x100 m-es váltófutásban pedig lesérült és ezzel fejeződött be
az „atléta-király” pályafutása. Egy hatalmas
sikersorozat meglehetősen groteszk véget
ért, ráadásul a sérülés miatt elmaradt a búcsúkör is, melyet nézők tízezrei a stadionban hiába vártak.
A szakágak szerinti értékelésben szembetűnő a sprint számokban eddig domináns
Jamaica hatalmas hanyatlása, az USA pedig így vissza tudta szerezni régi trónját
a sprint számokban. A női váltó mindkét
számát megnyerte, férﬁ 100 m-en kettős siker született (J. Gatlin, C. Coleman) és a női
100 m-es aranyérem is az USA atlétáé lett
(T. Bowie) révén.
110 m-es gátfutásban minden idők legjobb
világbajnoki sprinter-gátas futóhelyezését
(Baji Balázs) szerezte meg harmadikként ért
a célba. Legeredményesebb sprinterünk idáig (Kovács Attila) volt, aki 1987-ben a római
Vb-n 4. helyen végzett a 100 m-es síkfutás
döntőjében. (Eredetileg 5. lett, de a kanadai
Ben Johnsont utólag kizárták). Az ezüstérmet az orosz (S. Shubenkov) szerezte meg

0,1 mp-el lemaradva a jamaikai (O. McLeod)
mögött. Hölgyeknél a 100 m-es gátfutásban
2011-es Vb győzelme után az ausztrál (S.
Pearson) ismét aranyérmet érő futást mutatott be, másodikként 2008. év olimpiai
bajnoka az amerikai (H. Nelson) ért célba,
még a bronzérmet a német (P. Dutkiewicz)
vehette át. Két ﬁatal magyar atlétanőnk
(Kerekes Gréta és Kozák Luca) is rajthoz állt
100 m-es gátfutásban és egyéni csúcsukat
pár századra megközelítő eredményükkel
bizonyították, hogy jó versenyzők. U23es és Junior Európa-bajnokságon bronz és
ezüstérmes (Kozák Luca) idén a Vb után is
demonstrálta nemzetközi eredményességét,
mivel az Universiadén Tajvanon bronzérmes
lett. Remélhetőleg gátasaink eddigi fejlődése továbbra is töretlen lesz és még sok
szép sikert érnek el. 200 m-es síkfutásban
érdekes közjáték zajlott, miszerint a botswanai (I. Makwala) fertőző betegségének következtében karanténba került és csak tv-n

keresztül nézhette – dobogóra esélyesként
– a 400 m-es döntőt. 200 méterre épphogy
felépült és a hideg esős időben egyedül lefutva teljesítette a középdöntőbe jutását, A
középdöntőből egy újabb futással tovább is
jutott az aznapi döntőbe, de ott már szemmel láthatólag elfogyott az ereje és így csak
6. lett. Dél-Afrikát 200 m-en, a 400 m-es világcsúcstartó (W.V. Niekerk) képviselte, de a
várakozásokkal ellentétben elmaradt a duplázása, (melyet 1995-ben a Vb-n a legendás
futó Michael Johnson véghez tudott vinni) és
„csak” 400 m-en nyert, míg 200 m-en második lett. Itt mindenki nagy meglepetésére a
dobogóra esélytelennek tartott török (R. Guliyev) ért elsőnek a célba. Nőknél a holland
olimpiai ezüstérmes (D. Schippers) megvédte világbajnoki címét, mögötte a két jamaikai versenyző ért be a célba (E. Thompson,
V. Campbell-Brown). Férﬁ 400 m-en a már
említett (W.V. Niekerk) győzelmét nem veszélyeztették a mögötte befutó bahamai és
qatari futók (S. Gardiner, A. Haroun).
Nőknél a 400 m-en és a 400 m gáton (P.
Francis, K. Carter) és 4x400 m-en is USA versenyzők végeztek az első helyen. Ráadásul
400 m gáton a bronzérem is amerikai versenyző nyakában ékeskedett (K. Clement),
ezüstérmes a török (Y. Copello), győztes pedig a norvég (K. Warhorm). 400 m-en további dobogósok a bahreini (S-E. Nasser) és az
amerikai (A. Felix) lettek. (A. Felix) minden
idők egyik legeredményesebb futója idén
mindkét váltóban aranyérmes is lett, ezzel
a világbajnokságokon idáig 16 érmet szerzett, melyből 11 aranyosan csillog, a három
ezüst és a két bronz mellett. A britek váltófutásokban remekeltek, a férﬁak 4x100 m-en
győztek, és harmadikok lettek 4x400 m-en,
míg a brit nők mindkét váltóban a második
helyen értek célba.

Nőknél 800 m-en a dél-afrikai (C. Semenya)
győzött kiváló idővel (1:55,16), ráadásul 1500 m-en is harmadikként ért célba.
800 m-en második (F. Niyonsaba) lett és
nagy meglepetésre az amerikai (A. Wilson)
állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Férﬁaknál a 800 m-es világcsúcstartó kenyai
(D. Rudischa) nem indult, így nyitottá vált
a győzelem, melyet egy francia versenyző
nyert (P-A. Bosse), második a lengyel (A. Kszczot) és harmadikként a kenyai (K. Bett) ért a
célba. 1500 m-es női győztese a kenyai (F.C.
Kypiegon), második az amerikai (J. Simpson).
Férﬁaknál az előző Vb-hez hasonlóan most
is kettős kenyai győzelem született (E. M.
Manangoi, T. Cheruiyot), a bronzérmes pedig
egy norvég futó lett (F. Ingebrigtsen).

nyai (E. N. Kiplagat), harmadik az amerikai
(E. Cragg) lett.
A női 20 km-es gyaloglásban magyar versenyző (Madarász Viktória) országos csúcscsal az előkelő 12. helyen végzett, Kovács
Barbara (27.) és Récsei Rita (51.) is indult
még ebben a versenyszámban. Kínai, mexikói, olasz versenyzők állhattak fel a dobogóra (J. Yang, M. G. Gonzáles, A. Palmisano).
Férﬁaknál columbiai (E. Arévalo), orosz (S.
Shirobokov) brazil (C. Bonﬁm) versenyzők
végeztek a dobogón.

tig igen nyílt és izgalmas verseny zajlott.
A szerb (I. Spanovic) 7 m fölötti ugrásánál
leért a homokba a rajtszáma, amellyel sok
értékes centit vesztett. Első és harmadik
helyen az amerikai (B. Reese, T. Bartoletta)
végzett, második az orosz (D. Klishina) lett.
Férﬁ rúdugrásban a brazil olimpiai bajnok
(I. B. da Silva) nem indult, a nagy esélyes a
francia világcsúcstartó (R. Lavillenie) volt,
akinek már csak a világbajnoki trófeája hiányzott a gyűjteményéből. Azonban ezen a
versenyen sem szegődött mellé a szerencse,

A női 3000 m-es akadályfutásban hatalmas szenzáció született, a két USA atléta
(E. Couburn, C. Frerichs) legyőzte a kenyai,
marokkói futókat. Ebben a versenyszámban
Gyürkés Viktória képviselte hazánkat (27.).
Férﬁaknál is meglepetésként érte a szurkolókat, hogy a kenyai és etióp futók többsége eltaktikázta a versenyt, kivétel ez alól az
aranyérmes kenyai (C. Kipruto) és a marokkói (S. Elbakkali), harmadik hely meglepetésre az amerikai (E. Jager) nevéhez köthető.
Mohamed Farah (Mo Farah) is előre bejelentette, hogy abbahagyja a pályaversenyzést
és a jövőben csak maraton futásban indul.
Az eddigi világversenyeken a londoni olimpia óta mindig dupla diadalt elérő (5-10 km)
versenyző hatalmas küzdelemben ismét
győzedelmeskedni tudott a 25-körös futásban (második: J. K. Cheptegei, harmadik: P.
K. Tanui), de az utána következő napokban
5000 m-en már nem volt elég friss a duplázáshoz (ráadásul, többek szerint az utolsó
kör kezdetén taktikai hibát is vétett), így meg
kellett elégednie az ezüstéremmel (győztes
az ethiop M. Edris). Hazai versenyzőként Mo
Farah is a Vb nagy sztárjaként kissé csalódottan, de elért eredményeire méltán büszkén fejezhette be példátlan pályafutását.
Női 5.000 m-en győzött a kenyai (H. O. Obiri),
második az ethiop (A. Ayana) futó, harmadik
egy holland színekben induló (S. Hassan)
atléta lett. 10.000 m-en, az 5 km-en második
(A. Ayana) tudott győzni, második az ugyancsak ethiop (T. Dibaba), a bronzérem pedig a
kenyai (A. J. Tirop) -hoz került.
Férﬁ maraton futásban a kenyai (G. K. Kirui)
lett az aranyérmes, az ethiop (T. Tola) kapta
az ezüstérmet és a tanzán (A. F. Simbu) állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Nőknél
öten is 2:28:00-on belüli idővel értek célba,
hatalmas hajrában döntötték el a versenyt.
Első a bahreini (R. Chelimo), második a ke-

A férﬁ 50 km-es gyaloglásban magyar csúcsot ért el (Helebrand Máté) és ezzel a
szenzációs 6. helyet szerezte meg. Első a
francia (Y. Diniz), második és harmadik a
japánok (H. Arai, K. Kobayashi) lettek. Nőknél, mint új versenyszám debütált ez a táv. A
portugál (I. Henrique) világcsúccsal győzött
a két kínai versenyző előtt (H. Yin, S. Yang).
Nyolc ugrószám (női-fﬁ) szempontjából
férﬁ hármasugrásban az USA atléták biztos
kettős győzelme (C. Taylor, W. Claye) mutatja az eddigi évek trendjét (harmadik a portugál: N. Évora). Nőknél az eddigi években
többnyire európai dominanciát képviselő
versenyszámban venezuelai győzelem született (Y. Rojas), második a columbiai (C.
Ibargüen), míg harmadik a kazah (O. Rypakova) lett, német, lengyel, spanyol versenyzők az 5–7. helyen végeztek.
Férﬁ távolugrás igen izgalmas versenyében
két dél-afrikai (L. Manyonga, R. Samaai) közé
az amerikai (J. Lawson) tudott beékelődni a
második helyre. Nőknél az utolsó soroza-

apró hozzáérésekkel ugyan, de verte a kritikus magasságokat és így csak a harmadik
lett. A győztes az USA-ból (S. Kendricks), még
az ezüstérmet a lengyel (P. Lisek) vehette át.
Nőknél az orosz (Y. Isinbayeva) távollétében
a görög olimpiai bajnok (E. Stefanídi) nyert,
második versenyző az USA-ból (S. Morris),
míg a harmadik (R. Peinado)Venezuelából
érkezett.
Magasugrásban a nőknél európai dobogósok születtek az orosz, ukrán, lengyel versenyzőknek köszönhetően (M. Lasitskene /
lánynevén: M. Kuchina /, Y. Levchenko/, K.
Licwinko). Férﬁaknál a dobogóra esélyes
ukrán (B. Bondarenko) kihagyott egy kritikus
magasságot, ami a végén rosszul sült el (9.).
Az olimpiai bronz és ezüstérmes (M. A. Barshim) qatari versenyző végig magabiztosan
ugorva győzött, az orosz (D. Lysenko) és a
szír (M. E. Ghazal) előtt.
Dobó versenyszámokban kalapácsvetésben
mindkét nemben lengyel versenyző nyerte
az első (P. Fajdek, A. Wlodarczyk) és a har-

madik helyet (W. Nowicki, M. Kopron). P. Fajdeknek sorozatban ez volt a harmadik Vb
aranyérme.
Két versenyzőnk közül a sérüléssel bajlódó
olimpiai bajnokunk (Pars Krisztián) nem került be a döntőbe, de a ﬁatal tehetségünk
(Halász Bence) U23-as Európa-bajnokunk,
Junior Európa-, és világbajnokunk, Londonban is a 12-es döntőbe jutott (11.). Bence
idén már 78,85 m-es eredményével a világranglista 4. helyén is állt, a magyar atlétika
egyik legeredményesebb jövő előtt álló reménysége még nagyon sok szép sikerrel örvendeztethet meg minket. Nőknél Gyurátz
Réka (16.) képviselte Magyarországot ebben a versenyszámban.
Gerelyhajításban a nigériai (J. Yago) nem
tudta megvédeni címét, helyette az idei
világranglista vezető német (J. Vetter) nyakába akasztották az aranyérmet. A cseh (J.
Zelezny) világcsúcstartó és háromszoros
olimpiai bajnok, idén, mint edző mutatkozott be, mindkét tanítványa dobogós lett
egyéni csúcsokat döntve (P. Vadlejch, P. Frydrych). Magyarországot a 2017-évi U23-as
Európa bajnokunk Rivasz-Tóth Norbert (22.)
képviselte ebben a versenyszámban. Idei
korosztályos versenyét tökéletesen hozta
és feltételezhetően a mostani Vb-n is sok
értékes tapasztalatot szerzett a jövőbeni
sikeres versenyzéséhez.
A hölgyeknél a világcsúcstartó, valamint
Peking és London olimpiai bajnoka a cseh
(B. Spotáková) - neki is (J. Zelezny) az edzőjeesélyeshez méltóan versenyezve nyert, még
a két kínai (L. Li, H. Lyu) osztozott a további
érmeken.

A női súlylökésben a két évvel ezelőtti világbajnok (C. Schwanitz) nem indult. Az
anyai örömök elé néző V. Adams sem állt
rajthoz (2013-as Vb bajnoka, olimpiai bajnok 2012). A pekingi Vb akkori 2. helyezettje
a kínai (L. Gong) lett idén a bajnok, az akkori
3. helyezett amerikai (M. Carter) megtartotta pozícióját és nagy örömünkre a pekingi
Vb 4. helyezett (Márton Anita) utolsó dobásával ezüstérmet szerzett. A Riói Olimpián
elért bronzérmét ezzel egy fényesebben
csillogó ezüsttel gazdagította.
A férﬁaknál az olimpiai bronzérmes ujzélandi (T. Walf) lett a bajnok, a címvédő magyar
gyökerekkel rendelkező amerikai (J. Kovacs
) egy győztesnek tűnő nagy dobásánál kilépett és így csak második lett, még a horvát
(S. Zunich) 20 cm-rel elmaradva az ezüstérmestől állhatott a dobogó harmadik fokára.
Férﬁ diszkoszvetésben a litván (A. Gudzius)
nyert két cm-el megelőzve a svéd (D. Sthált), míg az amerikai (M. Finley) végzett harmadikként. 2004-ben olimpiai ezüstérmes
versenyzőnk (Kővágó Zoltán) sajnos nem
került be a döntőbe (22).
Női diszkoszvetésben az olimpiai bajnok
horvát (S. Perkovic) 70 m fölötti kísérletével
győzött, a verseny végére az ausztrál (D. Stevens) is megközelítette a 70 métert, a harmadik a rutinos francia (M. Robert- Michon)
lett. Márton Anita Vb ezüstérmes súlylökőnk amolyan ráadásként elindulhatott
diszkoszvetésben is, de sajnos nem jutott
túl a selejtezőn.
Összetett versenyek is igen izgalmasan zajlottak, mi magyarok két kiváló versenyzőn-

kért is szurkolhattunk. (Zsivoczky-Farkas
Györgyi) idén Fedett-pályás Európa-bajnokságon bronzérmes volt, az olimpián (8.), két
évvel ezelőtti Vb-n pedig 6. helyen végzett.
Sajnos az idei Vb szereplése nem sikerült
olyan jól és így a (17.) helyen fejezte be a
versenyt.
Jobban sikerült viszont a két napos küzdelem (Krizsán Xéniának), aki U23-as Európabajnok volt, most a 2012-es Junior Világbajnokság ezüstérme után egy világbajnoki
(9.) helyével a felnőttek között eddigi legjobb helyezését szerezte meg hétpróbában.
Az olimpiai bajnok belga (N. Thiam) közel
száz pontos előnnyel magabiztosan győzött, a 2008. Junior Világbajnok német (C.
Schaffer) előtt. A bronzérmet az 2016-os
Európa bajnok holland (A. Vetter) vehette
át. Tízpróbában a világcsúcstartó olimpiai-,
és világbajnok amerikai (Ashton Eaten) az
olimpia után jelentette be visszavonulását, így az olimpiai 2. helyezett francia (K.
Mayer) valóra válthatta bajnoki reményeit.
Második-harmadik helyen a két német versenyző vehette át az érmeket (R. Freimuth,
K Kazmirek).

Londonban 16 magyar versenyző vett részt,
2003 óta ilyen nagy létszámú csapat nem
érdemelte ki az indulás jogát. A csapatból
öten még utánpótlás korúak, de többnyire
már érmekkel, helyezésekkel bizonyítottak
korosztályos világversenyeiken. Számukra
ez a Vb amolyan tanuló jelegű, tapasztalatszerző versenyként fogható fel, rájuk épülhet majd a jövő nemzetközi szintű teljesítményeket elérő új felnőtt csapata. Márton
Anita már két évvel ezelőtt is közel volt az
éremhez (4.), az Olimpián már bronzérmes
tudott lenni és idén világbajnoki ezüstérmesként újra bizonyította, hogy a világ
egyik legjobb súlylökője. Idén a várva várt
álomhatárt, a 20 m-t nem sikerült ugyan elérnie, de eddigi szinte folyamatos fejlődése
igen biztató jövőt sejtet a következő évekre
nézve. Dr. Baji Balázs az Állatorvosi Egyetemet befejezve teljes mellszélességgel
látott neki az idei felkészülésének, melynek eredményét már a Vb előtt is országos
csúcsokkal jelezte. A Fedett-pályás Eb-n
dobogóra esélyesként elvétette a rajtot, de
a MASZ szakvezetése már akkor töretlen
bizalmáról biztosította a jövőt illetően. Balázs meghálálta a bizalmat és az idei Gyulai
István Memoriál versenyen, már világklaszszis eredményt produkált és 13,15 mp-es
országos csúccsal másodikként ért célba

egy világklasszisokkal tűzdelt futamban.
Világbajnoki bronzérme (eddigi Vb-ok legjobb sprinter-gátas eredménye) mindenkit
meglepett és határtalan örömet keltett a
magyar szurkolókban. Az ideihez hasonló
felkészülés esetén még nagyon sok jó szereplés várható tőle.
Magyarország a 205 résztvevő ország közül a
26. helyen végzett az éremtáblázaton, Európai
országok között a 10. helyet szerezte meg.

Úgy látjuk, hogy a 2012. után indított szövetségi stratégiai program – melyben a
tehetségek menedzselése, versenyeztetése
és egy új versenyrendszer létrehozása – lát-

hatóan eredményes úton halad. A klasszisaink menedzselése mellett az utánpótlás
nevelést is jól kezeli. A sikeres felkészülési
folyamat a Kölyökatlétikai Program iskolai-, tanórai megjelenésétől a korosztályos
bajnokságok és nemzetközi versenyeken
való szereplésig, majd a világbajnoki érmek
megszerzéséig adott. A versenyzők és edzőik anyagi elismerése és szakmai továbbképzése is központilag irányítottan halad,
melynek segítségével a jövőbeli további
eredményességi fejlődés reálisnak látszik
az atlétikában. Látható, hogy az atlétikai
versenyrendszer és annak motivációs bázisa is jól kiépült, mely biztosítja a verseny-

zők egész éves folyamatos felkészülését,
motiváltságát és versenyeztetését. Ami
viszont egy kicsit nehézzé teszi az atlétika
jövőbeli fejlődését az a létesítmények helyzete. Sajnos a fedett pálya(ák) nem elégséges mivolta, a dobó pályák egyre nagyobb
számú megszűnésének a „térhódítása”, egy
kicsit aggasztóvá teszi a szakembereket.
Örvendetes, hogy több helyen épülnek új
pályák az országban, de a főváros atlétika
létesítmény helyzete – az utóbbi években
mennyiségi és minőségi szempontból – ezzel a tendenciával nem harmonizál. Nagyon
várjuk a Testnevelési Egyetem újonnan felépülő Campusában a nyolc sávos szabadtéri
és a hat sávos fedett-pályás atlétikai létesítményeket, ami egy kicsit javíthatja majd
a fővárosi atléták felkészülési helyzetét az
oktatások utáni szabad kapacitásban. A
lebontott Puskás Ferenc Stadion (volt Népstadion), a KSI pálya, a dobófészer helyett,
egy új Atléta Centrum megépülése nagyban segítené a felkészülést a következő
évek világversenyeire. Mert ugyan futni sok
helyen lehet, de nemzetközi eredményességet feltételező, atlétikai felkészüléshez
minőségi, modern pályák, és azok kiegészítő létesítményei elengedhetetlenek. Az
infrastrukturális háttér mellett igen fontos
a személyi feltételek minősége is, melyhez
nélkülözhetetlenek (minden korosztályban)
a jól felkészült atléta szakemberek. De ez
egy következő nagy téma, amit hamarosan
a Magyar Edző egyik újabb számában kívánunk bővebben kifejteni.

Edzők írták
Beszámoló az ICCE (Az Edzői Kiválóság Nemzetközi
Tanácsának ) 11. Globális Konferenciájáról
The role of sport Science and Technology (A sporttudomány és -technológia szerepe)
2017. július 31.–augusztus 2. – Helyszín: ACC Conference Center, Liverpool
Szilárdi Katalin
kajak-kenu mesteredző, a Magyar Edzők Tásraságának tagja

„Az edző központi gura a sportoló napi életében.”

(Sergey Bubka, elnök, NOB, Entourage Bizottság, korábbi világrekorder)

Az ICCE ( Edzői Kiválóság Nemzetközi Tanácsa) 1997-ben alapított, non-proﬁt szervezet. Székhelye a Leeds Beckett Egyetemen
található, amely az edzőképzés terén vezető
egyetem.

Tagjai: Nemzetközi szövetségek, oktató egyesületek, nemzeti edzői testületek, oktatási
intézmények, egyéni tagok.

Tagjai arra törekszenek, hogy nemzetközi
szinten előmozdítsák a szervezet küldetését az edzői munka globális irányításában
és fejlesztésében.

Az ICCE számos nagy befolyással bíró nemzetközi ügynökséggel együttműködve kölcsönösen támogatja egymás céljait, például
az Európai Bizottság, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság, a Nyári Olimpiai Nemzetközi Szövetségek Szövetsége, a Világ Doppingellenes Ügynöksége, a Sporttudományi és Testnevelési Tanács Nemzetközi Testülete, Az
Európai Hálózatépítő Tudományok, az Oktatás és Foglalkoztatás és az Európa Tanács.

Az ICCE aktívan részt vesz számos ország
nemzetközi projektjeiben, többek között
az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság,
Dél-Afrika, Japán, Portugália, Lengyelország,
Németország, Kanada, Törökország, a Fülöpszigetek, India és Malajziáéban.

Az ICCE első konferenciáját 1997-ben 20 éve
tartotta, azóta 2 évente rendezik meg a Világkonferenciát.
A résztvevők száma meghaladta a 300 főt,
akik 5 kontinensről érkeztek.
A 6 plenáris ülésen neves kutatók, egyetemi professzorok, sportvezetők tartottak 1–1
órás vitaindító előadást. A meghívottaknak
lehetőségük volt 42 szekcióülésen szekciónként 4–8 előadót meghallgatni, 8 ország
publikációit és 30 posztert megtekinteni.
A szekciók témái rendkívül sokrétűek és
korszerűek voltak: edzőképzés, erőfejlesz-

tés, parasport, sportpszichológia, sport és
technológia, sportképességek, készségek
fejlesztése,a siker útja különböző sportszervezetekben, új technológiák az élsportban,
az élsportban dolgozó edzők képzése, edzői
munka az élsportban, edzősködés az ifjúsági és serdülő korúakkal, női edzők az edzői
munkában, nők a sportvezetésben.
A július 31.–aug 2. lezajlott konferenciát közvetlenül megelőzték a következő tevékenyégek: Kutatók Börzéje, ICCE Elnökségi ülés,
Kerékpár workshop, Hallgatók Konferenciája.

Jelentős edzők-előadók bemutatása, idézetek az előadásaikból, amelyek inspirációt
jelenthetnek mindannyiunk számára
Eddie Jones, az angol rögbiválogatott vezető edzője, aki az ausztrál válogatottat 2003ban, a japán válogatottat pedig 2015-ben
vezette a világbajnokságon:
•

•

•

•

„A tanulás folyamata soha nem fejeződik
be, mindig van helye a fejlődésnek, egyetlen korlát létezik, az, amit mi magunk állítunk saját magunk és a játékosaink elé.”
„Ne félj attól, hogy másmilyen vagy, mint
a többiek, ne félj bátornak lenni és ne
habozzál a dolgokat új módon szemlélni
azelőtt, hogy véleményt formálnál.”
„Minden szintű edzésmunkában fontos,
hogy a versenyzőid megtapasztalják a
kudarcot is, így majd meg fogják tanulni,
hogy hogyan kell alkalmazkodni és erőt
meríteni a kudarcokból.”
„Nézd meg, hogy milyen eszközök állnak
a rendelkezésedre, nézd meg, hogy mit
kezdhetsz mindezzel, azután vágj bele.”

Barry Drust, az alkalmazott ﬁziológiai gyakorlatok professzora, akinek fő érdeklődési
területe a futball:
•

„Lehet, hogy megvannak a legjobb mérőeszközeink, de azok a gyakorlatban nem
alkalmazhatók, ezért mindig meg kell találnunk az egyensúlyt a megfelelő mérések és azok alkalmazhatósága között.”

•

„Ha új embereket vonsz be egy közösségbe új szerepkörökkel, akkor lehet, hogy
csak több problémát okozol, mint amenynyi megoldást találsz. Fontosak a világos
szerepek és viszonyok.”

Kate Richardson-Walsh, a Brit Birodalom
tiszti érdeméremének a tulajdonosa, olimpiai bajnok csapatkapitánya hazája gyeplabda-válogatottjának, amelynek történetében
ő volt annak legtöbbször a csapatkapitánya.
•

A női edzőkről, az emberekről: „ ez az
emberekről és személyiségekről szól, nem a
nemi hovatartozásról. Viszont meg kell ér-

tenünk a női edzőket és támogatnunk kell
őket, valamint fel kell tennünk a kérdést,
hogy miért nincsen több női vezető edző és
ennek mik a korlátai, annak érdekében, hogy
ne veszítsünk értékes tudást a sportból.”

•

„Olyan helyet kell létrehozni, ahol mindenki, játékos vagy edző mindig a tőle
telhető legtöbbet nyújtja megosztva tudását, megértve a csapaton belüli szerepét a siker érdekében.”

•

„Nem az a fontos, hogy mit akarsz, hanem
az, hogy mire van szükséged.”

•

Martin Coclclough, a Brit Birodalom tiszti érdeméremének a tulajdonosa, a Királyi
Haderő volt tagja, a sportrekreációs szövetség elnöke, a paraolimpiai és rehabilitációs
sporttevékenység szószólója:
•

”Szabadság, ösztönzés, kitartás, jókedv és
a feldobottság érzése. Ezek az alapjai annak az edzői munkának, aminek mindig is
a híve voltam.”

„Kérdőjelezd meg a konvenciókat, hozz
létre versenyhelyzetet, vállalj kockázatot,
keresd a változatosságot, tegyél minden
szintet elérhetővé az egyéni tulajdonságok ﬁgyelembevételével, legyél innovatív,
építs kapcsolatokat, tedd lehetővé a barátságok és a bajtársiasság kialakulását.”

•

„Azt kell csinálnod, amit igazán szeretsz,
és olyan környezetben kell lenned, ami
biztonságot és magabiztosságot ad.”

„Ha nem akarod, akkor nincs vége az életednek. Nézz farkasszemet a sötét napokkal
és mondd azt, hogy a végén erősebb leszel.”

•

„A szemed előtt változnak meg életek – a
sport erre is képes.”

Marisol Casado, a Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke és a NOB tagja:
•

•

„Ha te vagy a legokosabb a szobában, akkor menj egy másikba. A lényeg, hogy olyan
emberekkel vedd körbe magad, akik segítenek téged eljutni a következő szintre.”

Andy Grant, a Királyi Haditengerészet volt
tagja, amputált sportoló, aranyérmese az Invictus játékoknak, ő futotta le a fél lábukat
elvesztett sportolók közül leggyorsabban a
100 m-t, személyi edző:
•

„Az életben a hozzáállásod, a mentalitásod számít, minden fejben dől el, ne
hagyd, hogy a gondolkodásmódod gátat
szabjon, álmodj nagyot.”

•

„Irányítsd, ami irányítható, készülj fel,
ahogy csak tudsz, aztán lesz, ami lesz –
az élet kemény, de reagálj pozitívan a kihívásokra.”

•

„Az életben általában nem kell semmi
különlegeset mondani vagy csinálni, elég,
ha mindent beleadsz abba, amit csinálsz,
ezzel máris példát mutatsz a körülötted
lévőknek.”

A Pauline Harrison által vezetett Women in
Coaching szekcióban a következő előadásokat hallgathattuk meg:
1. nap
•

Férﬁhegemónia a edzői munka területén, valamint ennek hatásai a női élsport edzők mentális egészségére és
komfortérzetére (Carson-Ausztrália)

•

Az edző-mint nő (Tuuninen-Finnország)

•

Hogyan csinálnak női edzők győztes
csapat kultúrát a gyeplabda élsportjában (Gilbert-USA)

•

Navigálás a vezetés labirintusában:
Akadályok és támogatások egy női
edző vezető szerepben eltöltött 20 évében (Harvey-USA és UK).

2. nap
•

•

Hogyan csökkenthetjük a nemek közötti egyenlőségben tapasztalt hiányosságokat az edzői munkában? (Leanne
Norman-UK összehasonlító beszámolója a Londonban és Rióban részt vett
női edzők számarányairól)
Példák a bevált gyakorlatból,beszámoló
a SCORE eszközeiről, tudatos fejlesztése a nemek közötti egyenlőségnek (Sarah Milner - UK)

A konferencia előtt a Pauline Harrison jelezte, hogy meghív a szekció üléseire és szeretnék, ha beszámolnék arról, hogyan értem
el eredményeimet, és hogyan éltem meg
mindezt nőként, ill. milyen nehézségekkel
találkoztam munkám során. Beszámolóm
megtartására az első nap végén került sor.
Az alábbiakban megismerhetjük Rajan
Nandha, a Man Island University női gyeplabda csapata vezető edzőjének gondolatait, melyek a Nők az edzői munkában szekció
ülésein elhagzott műhelymunkák és viták
ébresztettek benne:
A nemi egyenjogúság még mindig fontos kérdés a férﬁak és nők között továbbra is meglévő egyenlőtlen bánásmód miatt. Ide tartozik
a magas beosztású vezetői helyek egyenlőtlen
eloszlása, amit jól illusztrálnak a BBC nemrégiben közzétett kereseti listáján látható különbségek a férﬁak és nők között.
Mint tudjuk, ezek a kérdések nem korlátozódnak a női edzőkkel való bánásmódra, mivel az
egyenlőtlenségek továbbra i s léteznek sok területen az üzleti élettől a politikán, a társadalmon, a kultúrán, a sportvezetői testületeken át
a médián keresztül való megjelenésig.
Konkrétan a sportban sok kutatás történt az
elmúlt időszakban, amely bizonyítja a nők
hátrányos helyzetét a magas szintű edzésmunkát végzők körében, ami különösen annak
fényében furcsa, hogy számuk nagyjából megegyezik a férﬁakéval az olimpiai játékokon és
világbajnokságokon, ha a férﬁ és női versenyzők számát tekintjük.
Bár tagadhatatlanul sokat javult a női edzők
helyzete minden szinten, és van számos példa
kezdeményezésekre ezen folyamat felgyorsítására, még mindig tátongó szakadék van a
magas szintű edzésmunkát végző férﬁ és női
edzők között, ahogy azt dr. Leanne Norman
bemutatta az előző két olimpiáról szóló előadásában.
A magas szintű edzésmunkával kapcsolatban
komoly szemléletváltozásra van szükség a hagyományos beidegződéssel szemben a siker
érdekében, és ehhez nekünk, férﬁaknak kell

változtatnunk módszereinken, és ki kell lépnünk idejétmúlt világunkból, amihez annyira
ragaszkodunk.
Férﬁakként abban a helyzetben vagyunk,
amelyben segíthetjük és támogathatjuk női
edzőtársainkat a legmagasabb szinten is áttörve a meglévő korlátokat annak érdekében,
hogy mi is haszonélvezői legyünk annak az
eddig kiaknázatlan tudásnak, amellyel női
kollégáink rendelkeznek. Szűk látókörű férﬁak
hozták létre azt a káoszt, amit most nekünk
kell eltüntetni.
A másik lényes szempont az az, hogy mind a
női, mind a férﬁ versenyzőknek jót tesz, ha a
férﬁ és női edzők kedvező együtt hatásának
vannak kitéve minden szinten, ezért nincsen
helye semmilyen előítéletnek és sztereotip viselkedésnek. Hiszem, hogy ez segíti a versenyzőt az objektív edzőválasztásban, abban, hogy
a képességei, tapasztalatai és személyisége
alapján válasszon olyan edzőt, aki a legjobb a
számára a felkészülése szempontjából.
Mindezekre való tekintettel szeretnék feltenni
nektek ész az általatok képviselt szövetségeknek egy kérdést. Eleget teszek-e annak a környezetnek a létrehozásáért, ahol már nem lesz
szempont az edző nemi hovatartozása?
Ha a válasz igen, az remek, de akkor is folytatni kell ezt a pozitív folyamatot teljes mellszélességgel kiállva a női edzők mellett, hogy
ugyanolyan magas szinten tudjanak teljesíteni, mint férﬁ kollégáik.
Ha a válasz nem, akkor komolyan el kell gondolkoznod hozzáállásodon, és lépned kell,
hogy támogasd a női edzők magas szintű
munkáját, és hasznosítsd azokat a forrásokat
és tanácsokat, amelyeket különböző szervezetek nyújtanak egy olyan pálya létrehozására,
amelyik nem lejt egyik irányba sem, és amelynek már régóta meg kellett volna épülnie.

Bár a legtöbb előadáson szívesen részt
vettem volna, választanunk kellett a párhuzamosan futó érdekessebnél érdekesebb
előadások között. Figyelmemet a Nők a
Sportban szekció üléseinek végeztével az
Edzősködés és a pszichológia szekció előadásai felé fordítottam, illetve meghallgattam egy előadást a Mindfullnessről, mely az
utóbbi időben komoly teret hódított magának a sportolók mentális felkészítésében.
Dr. Amy Baltzell, aki klinikai pszichológus, a
sportpszichológia professzora, az alkalmazott sportpszichológiai társulat megválasztott elnöke tartott a mindfullness tréningről
előadást. Leglényegesebb gondolatai a következők voltak:

•

„A mindfulness tréning segít a koncentrálásban, hogy ne csak a testedben legyél
ott, és lásd tisztán, hogy hogyan akarsz alkalmazkodni, tartást ad, hogy megbirkózz
a negatív élményekkel és gondolatokkal.
Nem leállítod azokat, hanem megváltoztatod a hozzájuk való kapcsolatodat.”

•

„Nem kell feltétlenül magabiztosnak
lenned ahhoz, hogy jól teljesíts a pályán,
elég, ha a pillanatnyi feladat részleteire
ﬁgyelsz.”

•

„Fogadd el a nem kívánatos gondolatokat és érzéseket, azután koncentrálj újra a
feladatra.”

Ezúton is köszönöm a Magyar Edzők Társaságának, hogy részt vehettem a konferencián,
fantasztikus érzés volt, és sokat tanultam.

Titkári
beszámoló
Köpf Károly
A Magyar Edzők Társasága már hosszabb
ideje egyeztetett az EMMI Sportért Felelős
Államtitkárságával egy, az edzői hivatást
népszerűsítő rendezvénysorozat megszervezéséről. Az ötletet éppen az adta, ami Tallinnban, az európai edzői konferencián is elhangzott: „Az edző szerepe a társadalomban”
rendezvényen bemutattak egy statisztikát,
miszerint az EU-ban jóval több edző tevékenykedik, mint orvos, rendőr, vagy akár pedagógus. Hallatlanul felértékelődött tehát
az edzői foglalkozás, az edzői hivatás. Az Államtitkárság megbízása szerint a MET 2017.
szeptembere és 2018. februárja között a
Laudes Kft.-vel karöltve „Edző leszek – nincs
akadály” jelige alatt kilenc rendezvényt tart,
nyolcat vidéki városokban, egyet Budapesten. A rendezvénysorozat „nagykövete” Dr.
Kárpáti György lett, aki a három olimpiai
aranya mellett eredményes edző is volt.

A rendezvények célközönsége a testnevelő tanári és edzőképző szakos felsőoktatási
hallgatók, azok a középiskolás diákok, akik
magas szinten sportolnak és távlatilag életpályának tekintik az edzői hivatást, valamint
azok a szociálisan hátrányos helyzetű ﬁatalok, akik a sporttevékenységet választották
a társadalmi felzárkózásuk megvalósítására

és vonzódnak az edzői pályához. A helyszínek kiválasztásánál elsősorban a sportirányú
felsőoktatási képzést folytató egyetemek városait részesítettük előnyben. Így került be
a helyszínek közé Debrecen, Szeged, Szombathely, Pécs Eger és Nyíregyháza. Ezeken a
városokon kívül Kecskemét, Érd és Budapest
ad otthont egy-egy rendezvénynek. Minden
konferenciára meghívunk egy „példaképet”,
olimpiai bajnokot, vagy nemzetközileg eredményes sportolót, aki sportolói pályafutása
befejezése után is a sportban maradt edzőként, sportvezetőként. És, hogy ne csak szóban csináljunk kedvet az edzői munkához,
minden rendezvényt bemutató edzések zárnak, amelyeken az edzők a gyakorlatban mutatják be azokat a módszereket, „fogásokat”,
amelyekkel a ﬁatal sportolókkal megszerettetik a sportágat, a rendszeres testedzést.

Az eddigi állomások voltak: Debrecen, Szeged, Kecskemét és Szombathely. Novemberben helyszín lesz még Pécs és Eger, decemberben Budapest (a Testnevelési Egyetem),
januárban Érd és februárban Nyíregyháza
zárja a sorozatot. Az eddigi rendezvényekről
részletes beszámolót, fotókat és videókat
lehet látni a MET honlapján.

Edző-továbbképző rendezvényeink „vezérfonala” ebben az évben a képességfejlesztés
volt. Tavasszal, illetve nyár elején rendeztük
meg a konferenciát az erőfejlesztésről és a
gyorsaságfejlesztésről. December 7.-én lesz
téma az állóképesség fejlesztése. Az elméleti
előadásokat kiegészítendő szeptember 18–
19-én kétnapos gyakorlati tábort rendeztünk
a Tatai Edzőtáborban, ahol neves gyakorlati
szakemberek a képességek fejlesztésének
gyakorlataival, gyakorlati módszereivel ismertették meg az edzőket. A több, mint 150
edző részvételével megtartott tábor nagy sikert aratott.

Szeptember 28-án a „Pszichológiai támogatás a sportsérülések rehabilitációjához” témát
dolgoztuk fel a rehabilitációs szakorvos, a
gyógytornász és a pszichológus szemszögéből. A konferencia alátámasztotta, hogy a
topsport szintjén elengedhetetlen a különböző szakterületek szakembereinek szoros
együttműködése és munkájuk koordinálása.
Október 5-én konferenciát rendeztünk a
„Megengedett teljesítményfokozó módszerek”ről. A konferencia arra hívta fel a ﬁgyelmet,
hogy sok olyan lehetőség áll az edzők és

a szakemberek rendelkezésére, amelyek a
doppinggal ellentétben legálisak, jelentősen javítják a sportoló teljesítményét. Előadás hangzott el a „Bemer-módszerről”, a hidegterápia (krioterápia) alkalmazásáról, és
a mentális teljesítményfokozásról.
Október 12-én az edzéstervezés lehetséges
innovatív módszerei volt a téma. Dr. Pakucs
János, a magyar innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, egykori kiváló sportvezető segített tisztázni az innováció fogalmát,
amelyet gyakran tévesen alkalmaznak a
sport területén is. Ezután egy fejlesztőmérnök, Bezzeg Péter világított rá, hogy a
mérnöki szemlélet s gondolkodás az edzői
munkát is hatékonyan segítheti. Győrﬁ János a gyakorló edző szemszögéből mutatta
be az újítás lehetőségeit a sportban.
A „Coach learning” pályázat lezárása után
– amiről a legutóbbi számunkban beszámoltunk – a MET pályázat alapján, újabb
nemzetközi projektbe kapcsolódott be. Az „I
coach kids” program keretében – amely értelemszerűen a gyerekekkel, ﬁatalokkal foglalkozó edzők munkájáról szól, azt hívatott
segíteni. November 3.-án Budapesten nemzetközi munkaértekezletet és angol nyelvű
konferenciát rendeztünk 15 ország képviselőinek részvételével. Örömmel regisztráltuk,
hogy a rendezvényen szép számmal megjelentek az utánpótlás-nevelésben dolgozó
magyar edzők is.
Ebben az évben még két edző-továbbképző
rendezvényünk lesz: a már említett december 7.-i állóképesség fejlesztés konferencia
mellett december 11.-én doppingellenes tájékoztatást tartunk a 2018-ban a doppinglistán és az ellenőrzés módszereiben vár-

ható változásokról, valamint a doppingolás
pszichológiai indítékairól és veszélyeiről.
Az edző-továbbképző konferenciák összefoglalói a MET honlapon olvashatók.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ebben az évben először társrendezőként és
támogatóként bekapcsolódhattunk a 47.
alkalommal megrendezésre került „Mozgásbiológiai konferencia” lebonyolításába. A
Testnevelési Egyetemen lezajlott rendezvényen sok érdekes, tudományos igényű
előadás hangzott el, amelyek eredményeit
az edzők a gyakorlati munkájukban is alkalmazni tudják.

Bekapcsolódtunk a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NER) jelenleg folyó előkészítő munkálataiba is. Erről november 3.-án a
Sportért Felelős Államtitkársággal együtt
tájékoztatást tartottunk a Magyar Sport Házában.
Az év vége közeledtével büszkén jelenthetjük, hogy sikerrel teljesítettük az év elején
ránk bízott új feladatokat: a KEP edzőinek
foglalkoztatását és továbbképzését, a szövetségi koordinátorok munkájának öszszefogását és segítését, valamint a NER
kidolgozásában ránk szabott feladatokat.
„Hagyományos” feladataink keretében több
mint 40 továbbképző rendezvényt szerveztünk és tovább ápoltuk a „Mesteredzői Díjat”,
valamint az „Edzői Életmű Díjat”. Idén első
alkalommal odaítéltük az újonnan alapított
„Ormai László Díjat” is.
Mint a Magyar Edző főszerkesztője, köszönetet mondok a Szerkesztő Bizottságnak
az ez évi munkájáért és minden edzőnek,
szakembernek, aki tanulmányival, írásaival
segítette a folyóirat megjelenését, szakmai
színvonalának emelését.
Köpf Károly
titkár, főszerkesztő

A Kiemelt Edző Program edzőinek többsége
már teljesítette a kreditrendszerű továbbképzés követelményeit. Akik még nem tettek eleget a kötelezettségeiknek, azoknak
felhívtuk a ﬁgyelmét a még rendelkezésükre álló lehetőségekre.

Edzőlegendák
Török Bódog

A

sportot Molnár Zoltán testnevelő
tanár szerettette meg vele a Mester
utcai felsőkereskedelmi iskolában.
Játékosként a Kispest és a Budapesti Levente Egylet játékosa volt. Egy sérülés
– térdszalag szakadás - miatt játékos pályafutása korán derékba tört. A kézilabda mélyebb tudományát Kolos Ferenc szövetségi
kapitánytól, a TF tanárától tanulta. Elvégezte
a TF szakedzői szakát. Edzősködni a Kispest
női csapatánál kezdett, később a Goldberger
férﬁ csapatát vezette. 1955-ben a Magyar
Kézilabda Szövetség kinevezte a női válogatott szövetségi kapitányává. Ezt a tisztséget
23 éven át látta el. Kapitányi tevékenysége
alatt a válogatott világbajnoki címet (1965),
világ- és Európa-bajnoki érmeket szerzett. Az
1976-os Montreáli Olimpián a csapat bronzérmes lett. 1978-ban köszönt le a szövetségi
kapitányi tisztségről és a Magyar Kézilabda
Szövetség szakmai tanácsadója lett. 1983-tól
1987-ig a Kézilabdázás szakfolyóiratot szer-

(1923 – 2012)
kesztette. A kilencvenes években még aktívan
edzősködött egy-egy alacsonyabb osztályú
csapat mellett és a volt játékosaiból összeálló Nosztalgia válogatott edzéseit vezette.
Hosszú ideig aktív tagja volt a Magyar Edzők
Társasága Mesteredzői Kollégiumának.
Volt játékosai ma is szeretettel beszélnek
róla. A korszak ikonikus játékos-zsenije, Sterbinszky Amália a következőket mondta róla.
„Bogyi bácsi egy valóban sokoldalú, zseniális sportember volt. Tény, hogy az edzéseken
mindig jól felkészültünk az aktuális mérkőzésekre, de ami az igazi pluszt jelentette, az a
képessége volt, amivel velünk, nőkkel, a csapattagokkal, szót tudott érteni. Mindenkihez
megtalálta a kulcsot, a legjobban célravezető hangvételt és valójában ez volt az utolsó
plusz, amit ő hozzátett, és ami legtöbbször a
győzelemhez segített bennünket. A vele volt
beszélgetéseket követően olyan érzelmi hullámhosszra jutottunk el, hogy az ember egy-

szerűen nem tudott nem maximumot adni
magából. Emlékszem, egy alkalommal az
NDK ellen félidőben nyolc gólos hátrányban
voltunk. Mégsem ordibált, hanem a lényegről beszélt, szinte megagitált bennünket.
Végül döntetlenre hoztuk a meccset. Amikor
engem többször is ﬁnoman vállon ragadott
és elkezdte mondani, hogy Babikám így, meg
úgy, akkor elszállt belőlem az esetleges ellenvéleménynek, vagy apró morgásnak még
a csírája is. Onnan kezdve csak a győzelem,
a minél jobb teljesítmény kihozása érdekelt.”
Díjai, elismerései: 1971-ben lett mesteredző;
1993: a Magyar Köztársaság Sportdíja; 2000:
MOB Érdemérem; 2003: a Nemzeti Sportszövetség Életmű Díja; 2004: Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt; 2016: Budapest
Díszpolgára (posztumusz).

Köpf Károly

Utánpótlás sport
Küzdősportok az alsó tagozatban
Nagy György

főtitkár; Magyar Judo Szövetség

A magyar iskolai rendszerbe bekerült a judo!
tási minisztérium jóváhagyott), a testnevelési óra keretében tanulhattak judot. A Galla
Ferenc által vezetett kísérlet sikeres volt,
tudományos eredményekkel bizonyították
a judo fejlesztő hatásait. Ezt követően az
országban több helyen is beindult hasonló
képzés.
A judoval foglalkozó edzők megfelelő képzettséggel (120 óra pedagógiával) oktathatnak az iskolában. A tanítók számára nyújt
segítséget, ha elvégezik a Judo Szövetség és
a Magyar Diáksport Szövetség akkreditált
képzését, akkor ők is a testnevelési óra keretében oktathatják a judot.
A tompítás művészete, küzdőjátékok az iskolában című kerettanterv mind erre lehetőséget ad.

Tudjuk azt, hogy japánban az iskolai rendszer
testnevelési része a judora van felépítve.

A judo javítja a térlátást, felbátorít az ember-ember elleni ütközésre, segít megismerni a másik ember erejét. A koordináció
kialakításában nagy szerepe van. A kondíció
fejlesztésére is kiválóan alkalmas. A ﬁzikai
képességek megszerzése mellett, a kognitív
képességekre is hat. A judo tantervi anyag
kialakítása Magyarországon több mint 100
év alatt sikerült.
Igaz, hogy nem kötelező anyag, hanem választható az iskola 1.–4. osztályában, de
bekerült az alaptantervbe. 1906-ban Kano
kiváló tanítványa Sasaki Kichisaburo meghívást kapott Szemere Miklós kultuszminisztertől a judo bemutatására és elterjesztésére
hazánkban. A 60 főből sajnos csak 6-an fejezték be a tanfolyamot.
A TF-n 1941-től tanítják a judot, a kezdetekben Vincze Tibor, majd 1953-tól Galla Ferenc.
A TF-ről kikerülő tanárok judo ismeretekkel
rendelkeznek, 1989 óta rendezik meg a judo
MEFOB-ot amelyen kezdetben a TF-en kívül

csak néhány intézmény indult, de ma már
több mint 20 egyetem és főiskola majd 400
hallgatója vesz részt az eseményen.

A paksi Bezerédj Általános Iskolában 1984től kísérleti tanterv keretében (amit az okta-

Nagy lépést tettünk az ajánlott tematikával
és meglévő segédanyagokkal hogy alsó tagozatban is taníthatják mostantól hivatalosan a judot. Reméljük, ezáltal népszerűsíthetjük szeretett sportágunkat. Magyarország
lakossága értője lesz a sportágnak a jövőben.

Vendégszektor
A jó csapat építése
a legfontosabb!
– beszélgetés
Dr. Mészáros Jánossal
„ ... versenyzői pályafutásomnak a kuriózuma, hogy minden korábbi szakágnak is válogatott versenyzője voltam, így a jelenlegi olimpiai szakág
elődjének a karate-do-nak és emellett a kyosushinkai karaténak, amely
már full contact rendszert jelentett és a kick-boksz versenyrendszernek is,
ahol szintén a full contact szakág keretei között versenyeztem ... ”

Kettős minőségben kerestük fel Dr. Mészáros
Jánost, aki a legújabb átszervezéseket követően a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke
lett, és emellett megtartotta korábbi elnöki
megbízatását is a Magyar Karate Szakszövetség élén. (Nem mellesleg ő a Magyar Edzők
Társaságának alelnöke is.) Két konferencia
között fogadott.
Karate pályafutásom kezdete 1978-ra datálódik és ezidőtől a karate része az életemnek. Egy panamai származású karateoktató
érkezett Magyarországra és a bányamérnöki
tanulmányait a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen kezdte meg ebben az évben.
Mathilde de Jesus Pitty Hernandeznek hívták. Nála kezdtem el karatézni. Ő volt a
Shito-ryu stílus alapítója Magyarországon.
Gyorsan megszerettem az új sportágat és
nagyon hamar elkezdtem a versenyzést is.
Ez az időszak még a magyar karate hőskorához tartozott és minden harcművészeti
ág vagy karate stílus is megrendezte a saját
versenyeit. Szinte minden szakág versenyein ott voltam miskolci versenyzőtársaimmal
és egy nagyon eredményes miskolci bázis
alakult ki. Miskolc azóta is a magyar karate
egyik vidéki fellegvára.
– Ön akkoriban Miskolcon élt.

Igen. Mezőcsáton születtem, az általános iskolát is ott fejeztem be és onnan kerültem
Miskolcra a Bláthy Ottó Erősáramú Szakközépiskolába. Ezen időszakban atletizáltam
és főleg közép- és hosszútávfutóként vettem részt az edzéseken, versenyeken. Azonban ahogy a karate edzések szaporodtak,
úgy vonultam vissza az atlétikától, hiszen a
választott sportágam – a tanulás mellett –
már valamennyi időmet lekötötte.
Minden elérhető versenyen ott voltam és
ahogy a korom lehetővé tette, indultam a
full contact és knockdown versenyeken is. A
versenysúlyom úgy alakult, hogy kezdetben
64 kg-ban versenyeztem, de később egészen 72 kg-ig jutottam.
A versenyzői pályafutásom tulajdonképpen
1979–1993-ig tartott. Ezidáig 40 versenyen
indultam és 36 alkalommal éremmel fejeztem be a versenyt. Nem ritkán 128-as tábláról indult a mezőny súlycsoportonként.
Az első időszak legikonikusabb versenye a
Szolnok Kupa volt, ahol más karate stílusok
is indultak, Európa és Világbajnokok is nagy
számban vettek részt és az akkori legsikeresebb eredménynek az 1984-es Szolnok
Kupa győzelmemet tartom.
– Mára a karatéban is alapvető változások
következtek be.
Akkoriban az újdonság varázsa is növelte
az érdeklődést, egy tanfolyamon 150–300
jelentkező is volt, egy év múlva már csak
10–30 emberünk maradt. Akkoriban nagyon sok ﬁatalkorú és felnőtt karatézott, ma
inkább a ﬁatalabbak jelentkeznek. A Bláthy
Ottó Erősáramú Szakközépiskola elvégzését
követően az utam Budapestre a Budapesti
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára
kellett volna hogy vezessen, de mivel nem
akartam a kapcsolatot megszakítani a miskolci klubommal, Miskolcon maradtam és
itt kezdtem az edzői pályafutásomat a versenyzés mellett.
A karate tevékenységemen keresztül számos ügyvédet, bírót megismertem és mivel Miskolcon a jogászképzés ekkor már
elindult, úgy döntöttem, hogy a felsőfokú
tanulmányaimat a jogi karon kezdem meg.
Miután az egyetemre felvettek, emellett is
versenyeztem és edzéseket is tartottam és
számos válogatott kerettag is volt a tanítványaim között.
– Versenyzőként is meglehetősen magasra
jutott.
A karatéban a kezdők a fehér öv (10. kyu)
fokozattal indulnak. A tanuló fokozat 10.
lépcsője az 1. kyu. Aki idáig eljutott az tehet
kísérletet az 1 mesterfokozatra (1. dan) és

a mesterszintű képzés is tovább folytatódik
egészen a 10. danig.
Jelenleg én a stílusomban 7. dan fokozatú
mester vagyok.
A versenyzői pályafutásomnak a kuriózuma,
hogy minden korábbi szakágnak is válogatott versenyzője voltam, így a jelenlegi
olimpiai szakág elődjének a karate-do-nak
és emellett a kyosushinkai karaténak, amely
már full contact rendszert jelentett és a
kick-boksz versenyrendszernek is, ahol szintén a full contact szakág keretei között versenyeztem.
– A párhuzamosan alakuló sportvezetői pályafutásán is folyamatos előrelépés volt jellemző.
Annak idején nem voltak ilyen éles határok.
A versenyzés és az edzősködés mellett bíráskodtam is és természetesen a versenyszervezésben is szerepet kellett vállalni. A
sportvezetői pályafutásom akkor kezdődött,
amikor felvettek a jogi egyetemre és Miskolcon szerettünk volna egy stabil egyesületi hátteret biztosítani a karate szakosztály
részére. Így találtam rá a Borsod Megyei
Bíróságok Justitia Sportegyesületre, aki
befogadta a karate szakosztályt, amelynek
elnöke lettem.
A jogi egyetemet 1990-ben fejeztem be és
bírósági fogalmazónak felvettek a Miskolci
Városi Bíróságra. A bíróság elnöke dr. Sarkadi Sándor volt, aki egyben a bírósági sportegyesületet is elnökölte. Ezt követően – az
elnök úr kérésére – visszavonulását követően vettem át a Justitia Sportegyesület veze-

tését. A Justitia Sportegyesület elnöki tisztsége fantasztikus lehetőséget és kihívást
jelentett számomra, mert egy olyan egyesületet kellett vezetnem, amelynek tagjai
nagy tekintélyű bírák, ügyvédek, ügyészek
és más jogvégzettségű személyek voltak.
Nagyon kellett igyekeznem, hogy egy ilyen
tagság mellett jól vezessem az egyesületet,
ahol a karate mellett vitorlás, sí, labdarúgó
és asztalitenisz szakosztály is működött.
1992-ben letettem a jogi szakvizsgát, ekkor
váltam ügyvéddé. Az ügyvédi hivatás választása már része volt annak a helyzetnek,
hogy emellett tudtam folytatni a sporttal
kapcsolatos feladataimat.
– 1999-ben jelölték a karate szövetség elnökének.
Hosszú ideje dolgoztam már a sportágban
sportvezetőként is, hiszen 1991-ben megválasztottak a versenyszervező bizottság
vezetőjének, amivel már egy alelnöki tisztség is járt abban az időben. Ekkor a szövetség neve: „Karate, kick-boksz, taekwando és
más harci művészetek szövetsége” volt.
Nagy kihívást jelentett még az is, hogy
1992-ben a vezetésemmel elindítottuk a
Gyermek, Ifjúsági és Junior Karate Világ
Kupa versenysorozatot. Ez világszinten is
újdonságnak számított, hiszen korábban
nem rendeztek korosztályos világversenyeket. Ez 2001-ig 10 alkalommal került megrendezésre, amit Kovács Csaba Zoltán barátommal szerveztünk.
1997. év jelentette a csúcsot, amikor is
több, mint 2.500 fő versenyző és 2.000 fő

ágak képviselői is közreműködtek.
– A nem olimpiai sportágaknak a Magyar
Olimpiai Bizottság égisze jót tett?
Igen, ezt pozitív változásnak tartottam. Ezek
a sportágak is elmondhatták, hogy ők is a
Magyar Olimpiai Bizottság tagjai, ami nemzetközi szinten rangot jelentett számukra.
Viszont nem volt önálló mozgásterünk a
Magyar Olimpiai Bizottság szervezeti egységeként működtünk. A Magyar Olimpiai
Bizottság elnöksége kezdeményezésünket
alapvetően támogatta. Természetesen nem
volt önálló költségvetésünk sem.
A tagozatot Dr. Leyrer Richárd vezette 2015
januárjában bekövetkezett haláláig, akivel
egyébként kitűnően tudtam együtt működni ebben az időszakban.
Ezt követően lettem a tagozat vezetője és a
Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke.
kísérő özönlötte el Miskolc városát. Ez Borsod-Abaúj-Zemplén Megye legnagyobb idegenforgalmi eseményének is számított és a
szállások biztosításához Egertől-Szerencsig
igénybe kellett vennünk a szállodákat Miskolcon túlmenően is.
– Közben 1996. kisebb mérföldkő volt a karate sport történetében.
Az I. Sporttörvényt követően a karate sportág az AGFIS által már elismert volt. Ezért
döntöttünk úgy, hogy kiválunk az addigi
össz-szövetségből és létre hoztuk a Magyar
Karate Szakszövetséget, amely akkor a törvény által még köztestületnek minősült. Ez
akkor a szövetségi szint legmagasabb minőségét jelentette, amelyet a karate mind
a mai napig megőrzött. Természetesen,
időközben a karatét a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság is elismerte, majd napjainkra azáltal, hogy 2020-ban Tokióban programba
került, olimpiai sportággá is váltunk.
1999-ben Popper György elnök úr a karate
szövetség elnökségéről lemondott, ekkor
választottak meg elnöknek. Nagyon fontos
volt számomra, hogy az elődök, alapítók
munkáján tovább építkezve vezessem a szövetséget. Popper György egyébként a mai
napig szövetségünk tiszteletbeli elnöke.
– 2001-ben életre hívták a Nemzeti Sportszövetséget, amelyben az olimpiai és nem olimpiai sportágak egyaránt helyet kaptak.
Ennek az új formációnak a szervezésében
én is közreműködtem. Első elnökünk dr. Berényi János lett, én pedig az általános alelnöki tisztemet egészen a Magyar Olimpiai
Bizottságba – 2012-ben történt – beolvadásunkig megőriztem.
A

Nemzeti

Sportszövetség

gondolata

egyébként Nádori László professzor úrnál
jelent meg és dr. Deutsch Tamás miniszter
úr irányításával jött létre azzal, hogy az
alapításban olimpiai és nem olimpiai sport-

– A nem olimpiai sportágak versenysportjáért
felelős tagozat is megszűnt 2016 végén.
A módosított Sporttörvényt 2016. november
8.-án fogadta el a parlament. Ezt követően

arany, 4 ezüst és 4 bronzérmünkre, amely a
Világjátékok történetének eddigi legsikeresebb magyar eredménysora.
Eddig a felkészülésre az állam által biztosított 40 millió forintot tudtunk fordítani évente és az is komoly elismerése az
eredményeinknek, hogy az eredményt elért
sportolók a nyári olimpiai játékokon megítélt jutalmak felét kaphatják meg.
–Hogyan állt a legújabb szervezeti változásokhoz?

elkezdtük a munkát az EMMI Sportállamtitkárságának irányításával és létrehoztuk a
Nemzeti Versenysport Szövetséget.
Az alakuló közgyűlést 2016. 12. 21.-én tartottuk, 47 alapító sportág részvételével, de
a szövetség várja tagjai közé még azokat
az olimpiai sportágakat is, akiknek van az
olimpiai programban nem szereplő szakága,
amely részt vesz az IWGA Világjátékokon, illetve a korábbi Sportaccord Világjátékain
(jelenleg a Magyar Torna Szövetség, a Magyar Íjász Szövetség és magyar Kajak-Kenu
Szövetség). De várjuk tagjaink közé az olimpiai programban nem szereplő sportágakat
támogató személyeket, szervezeteket is,
amelyek közül már a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Sportlétesítmények
Országos Szövetsége már felvételt is nyert
tagjaink sorába.
A Nemzeti Versenysport Szövetség 2017.
január 01-ét követően jogutódja a Magyar
Olimpiai Bizottság nem olimpiai sportágak
sportjáért felelős szakmai tagozatának, de
önálló létünk számtalan egyéb feladatot és
lehetőséget biztosít számukra.
Meggyőződésem, hogy a Magyar Olimpiai
Bizottság és a Nemzeti Versenysport Szövetség között igen komoly együttműködésre van szükség annál is inkább, mert vannak
átfedések a két szervezet tennivalói között.
Ebben Kulcsár Krisztián elnök úrral és a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai vezetésével egyet értünk. A 2020-as tokiói olimpia
programjába például öt olyan sportág is
bekerült, amely pillanatnyilag még a Nemzeti Versenysport Szövetség tagállományát
erősíti.
– Melyek ezek az új „tokiói” sportágak?
A karate, a gördeszka, a hullámlovaglás, a
sportmászás és a baseball/softball. Ezek

automatikusan a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai is lettek, hiszen a programba
kerülésüket követően a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az integrálásukat előírta
2017. év végéig. Viszont egyáltalán nem
biztos, hogy mind az öt sportág Párizsban
is szerepel majd a programban. Együttműködésünk a Magyar Olimpiai Bizottsággal
kiválónak mondható, amit az is bizonyít,
hogy a Nemzeti Versenysport Szövetség is
a Magyar Olimpiai Bizottság székházában
kapott helyet. Az a tervünk, hogy a jövőben
is ugyanazon a székhelyen működtetjük az
irodánkat.
– Az Ön dolgai rendkívüli igénybevételt jelentenek, hiszen a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Magyar Karate Szakszövetség elnöki
teendői mellett a senioroknál edzősködik,
önmagát is karban tartja és nem mellesleg
egy 15–18 tagú ügyvédi irodának is a főnöke.
Hogyan lehet ezeket a feladatokat párhuzamosan vinni?
Egész életemben a csapatépítést tartottam
a legfontosabbnak. Tennivalóimat kizárólag
azért tudom ellátni, mert minden fronton
sikerült megtalálnom azokat a kollégákat,
akikre feltétel nélkül támaszkodhatok. A
Nemzeti Versenysport Szövetségben egyébként a főtitkár mellett csak 2 főállású alkalmazott van. Egyébiránt valamennyien társadalmi munkában dolgozunk.
Számtalan feladatunk egyik legfontosabbika, hogy támogatjuk és szervezzük a szövetségeink felkészítését a következő, 2021-ben
az amerikai Birminghamben esedékes Világjátékokra. A sportolók ugyanolyan szigorú kvaliﬁkációs megmérettetésen keresztül
juthatnak ki, mint a tokiói olimpiára kijutni
szándékozók. Ezért vagyunk nagyon büszkék a 2017-ben Wroclawban szerzett 6

Nekem olyan sok és sokirányú tapasztalatom gyűlt össze, hogy egyszerűen nem gondolkodhattam a visszalépésen. Vállalnom
kellett a Nemzeti Versenysport Szövetség
vezetését, annál is inkább, mert a tagszövetségeink bíztak bennem. Így én is fontos
kihívásnak tartom, hogy a Nemzeti Versenysport Szövetség sikeres és eredményes legyen, függetlenül attól, hogy a karate, amelyet közel 200 országban űznek, olimpiai
sportág lett.
Magyarországon pillanatnyilag eredményes, valamennyi világversenyről érmekkel térünk vissza és a jelenlegi állapotunk
szerint akár éremszerző sportág is lehetünk
Tokióban.
Hogy helyünket megtartsuk, de inkább
előbbre lépjünk, ez a cél olyan hatalmas
kihívást jelent mindenki számára, ami korábban még nem nehezedett ránk. Annál is
inkább igyekeznünk kell, mivel a 2024-es
házigazda, Párizs bizonyosan a programban
tartja a karatét. Tokióban nyolc kategóriában összesen 80 karatés indulhat, elképzelhető, hogy milyen nehéz már a kvaliﬁkáció
sikeres megvívása is. A japán fővárosba már
1–2 versenyzőnk kijutása is komoly sikert
jelentene, Párizsban viszont már több magyar résztvevőre számítok. Jelenleg is van
5–6 olyan versenyzőnk, akik a világranglistán olyan helyen vannak, hogy bármelyikük
tokiói kijutása nem elképzelhetetlen.
Jocha Károly
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