
VASAS KOSÁRLABDA AKADÉMIA

MÚLT, JELEN, JÖVŐ



A MÚLT

TÖRTÉNETÜNK FONTOS ÁLLOMÁSAI

2001-2005 – Előkészítés és indulás



2001-2005 – ELŐKÉSZÍTÉS ÉS INDULÁS 

1. 2001: döntés a Kosársuli elindításáról (MKB-Euroleasing tulajdonosok)

2. 2001-2003: sikertelen próbálkozások (Óbudai Kaszások, Honvéd, Diana SE, MAFC)

3. 2003: A Kosársuli megalapítása – 2 csapattal, 30 gyerekkel indultunk
I. Zöldmezős: éjszakai plakátragasztás stb.
II. Első toborzó (május): 35 gyerek -> 16 maradt őszre
III. KOKEC SE megállapodás: 1 csapatot átvettünk át -> 14 gyerek 

(Köztük Bazsik Peti – ma az egyik legtehetségesebb edzőnk már!)

4. A KOKEC-Euroleasing Kosársuli alapítói és vezetői, első munkatársai
I. Kosársuli alapító tulajdonosai és vezetői: Zöldi Péter, Skoumal Judit 

a) Több évtizedes kosárlabda múlt – játékos (A/P), profi klub működtetés
b) Évtizedes tulajdonos-cégvezetői tapasztalat – klasszikus magáncégben

II. Szakmai vezető: Saeed Armaghani 
a) Profi játékos múlt 
b) Profi edzői tapasztalat 
c) Szerb szakedzői végzettség (Belgrád)



2001-2005 – ELŐKÉSZÍTÉS ÉS INDULÁS 

5. 2003/2004 – az első szezon
I. Iskolai kapcsolatok kialakítása
II. Toborzók, tornák iskolai csapatok részére
III. Új munkatársak keresése

6. 2004/2005 – folyamatosan bővülünk
I. Iskolai kapcsolatok bővítése, toborzás – tornán, utcán, mindenhol
II. 4 csapat és 88 gyerek

7. MKB-Euroleasing – Vasas SC megállapodás (Pasaréti Sportcentrum)
a) 10 év alatt 3MdFt beruházás – TAO rendszer előtt, állami/önkormányzati, 

anyaegyesületi vagy sportszövetségi támogatás nélkül
b) 50%-át (1,5MdFt) az MKB-Euroleasing magánszemély tulajdonosai vállalták

a) Fejes László, Rutai István, Szakál Zoltán
b) Bolyó Judit és Farkas Balázs, SJ és ZP – személyes munka is

c) PASARÉT AKKOR ÉS MA IS ÁLLAMI TULAJDONBAN
a) A közvagyont gyarapította, gyarapítja minden fejlesztés és beruházás!

d) KIZÁRÓLAG NON-PROFIT CÉLOK
a) Minden fillért a létesítmény üzemeltetésére és a gyerek sportoltatására 

fordítottunk és fordítunk!



A MÚLT

TÖRTÉNETÜNK FONTOS ÁLLOMÁSAI

2005-2010 – Intenzív növekedés



2005-2010 – INTENZÍV NÖVEKEDÉS

1. 2005/2006: 7 csapat – 170 gyerek
I. Szakmai munka minőségi fejlesztése

a) Részletes képzési terv (U11-U18)
b) Sérülés megelőző program, atlétikai/koordinációs program
c) Korosztályonként erőnléti képzési terv

2. 2006-2008: növekedés és következetes munka
I. Csapatok, játékosok, edzői stáb bővítése
II. Stratégiai terv, kiemelten együttműködések kialakítására

a) Hazai együttműködés: vér, veríték, könnycseppek…
b) Nemzetközi kapcsolatok: álomnak tűnt

III. 2008-2010: az első országos bajnoki címek

3. Nemzetközi kapcsolatok: nem várt áttörés és siker – szakmai elismertség, párját ritkító 
kapcsolat rendszer
I. A VASAS-INTESA Kupa (U14) a legrangosabb lett Európában
II. Nálunk találkozott az elit utánpótlása – többen TOP klubok profi játékosai
III. Szakmai együttműködés: Barcelona, Cibona, AJ Milano
IV. Legendás kosarasok és edzők: Dino Meneghin, Mihovil Nakic, Zoran Savic, 

Manolo Flores, Joan Montes (J.C. Navarro és P. Gasol nevelő edzője)



A MÚLT

TÖRTÉNETÜNK FONTOS ÁLLOMÁSAI

2010-2012 – Nagy változások



2010-2012 – NAGY VÁLTOZÁSOK

1. Szakmai elismerés hazai környezetben is
I. A legeredményesebb UP klub Magyarországon 
II. Észak-Magyarország Régióközpont – nagy megtiszteltetés
III. Az MKOSZ első Akkreditált Kosárlabda Akadémiája – büszkék vagyunk rá
IV. Pozitív visszacsatolások

2. 2011-ben elindult a TAO rendszer is – új távlatok, lehetőségek, kihívások
3. Farkas Balázs (1960-2011)



A MÚLT

TÖRTÉNETÜNK FONTOS ÁLLOMÁSAI

2012-2015 – Az útkeresés évei a Tao 
finanszírozás lehetőségével



2012-2015 – Az útkeresés évei

1. Saját NB I B csapat – a profi kosárlabda előszobája
I. Minimális költségvetés, amatőr játékosok
II. Rengeteg energia – a tanulópénzt fizetni kell, de ennél sokkal több ment el

2. Kiválasztás – túl nagyra nőttünk, túl sok gyerek túl sokáig van nálunk
I. Edzéseken tarthatatlan állapotok – 24-28 fő!?
II. Egyre feljebb tolódnak a 20-25 fős csoportok! Hol a piramis rendszer?
III. Soha nem volt cél a kiváltságosok „elit” klubja - de tömegsport egyesület sem!

Kiválasztás/2– „tehetségek” keresése, leigazolása:  ’98 válogatott’  (saját Titanic….)
I. Budapestről, majd vidékről – nem voltunk felkészültek
II. Külföldről is – erre végképp nem
III. Nemzetközi szereplés – U16-U18-ig is lépést lehet tartani



2012-2015 – Az útkeresés évei

3.    Tömegesítés – Mustármag program
I. Megerősödött, jó alap
II. Tanári karba beépülésünk jó eszköz – de extra terhelés
III. Nyuszi Kupa, nyári táborok – még jobban kell használnunk.
IV. Testnevelés órák látogatása, tartása, testnevelők bevonása az MKOSZ 

stratégiájának megfelelően

4.    Hátterünk – Stabilizálódott és megerősödött (TAO, tulajdonosok)
I. A TAO rendszert maximálisan ki tudtuk használni
II. A tulajdonosok folyamatosan biztosították és biztosítják a pénzügyi hátteret
III. Önfenntartóvá váltunk a TAO támogatás hatására
110M (11/12), 165M (12/13), 195 (13/14), 225M (15/16), 236M (16/17), 245 (17/18)

5.     Konkurencia erősödik
I. A TAO rendszer hatása (több év után) már érezhető 
II. Vidéki, sportiskolai rendszerre épülő egyesületek előretörése
III. Fiatalabb kortól, szélesebb bázissal tudnak dolgozni, kiválasztani



A JELEN

AHOL A TAO II. ELŐTT TARTUNK, 
TARTOTTUNK (2017)

Amin javítanunk kell



Ahol tartunk (2017) – amin javítanunk kell  

1. A tulajdonosi alapelvekkel, elvárásokkal és célokkal tisztában kell lenni!
• Pontos megfogalmazásuk és ismertetésük 
• Aki elfogadja: képviselje, tartsa be és tartassa be – 100%

• Házon belül és a külvilág felé (munkatársak és szakmai közeg)
• Szülőkkel és gyerekekkel szemben is!

2. Sportszervezet/Akadémia vagyunk – el kell fogadni és fogadtatni!
• Egészséges nőket és férfiakat, sportolókat szeretnénk nevelni!
• Feladatunk a nevelés, mentális fejlesztés, családok támogatása – is..!

3. Meg kell erősítenünk a Mustármag programot (KIVÁLASZTÁS, INPUT)
• Nyuszi Kupa folytatása, csapatok számának növelése
• Kiemelt iskoláinkban (Fillér, Fenyves) működési feltételek javítása
• Pannónia szerepének tisztázása
• Elveszett/bizonytalan partnereink visszaszerzése, óvatos bővülés



Ahol tartunk (2017) – amin javítanunk kell  

4. Kiválasztás gyakorlatán változtatni kell!
• Rögzíteni kell a „piramis-rendszer” kiemelt szűrőit – ezt minden szülőnek be 

kell mutatni – folyamatos belső, külső kommunikáció
• Be kell tartani a kiválasztásra vonatkozó szakmai, pedagógiai elveket!

• Legyetek reálisak (edzők -> gyerekek/szülők) – a többség NEM lesz profi!
• DE BÁRKI lehet képzett kosaras, évtizedekig ÉLVEZHETI A JÁTÉKOT!

• Mustármag program: bővítsük a merítést és javítsunk a kiválasztáson!
• Markáns változás szükséges: U9-12 alapképzés, SERDÜLŐ (U13-U14) és 

KADET (U15-U16)!

5. A legjobbakat minden – rendelkezésünkre álló - eszközzel támogatnunk kell!
• Jó adottság + elkötelezettség és kitartó munka + jó háttér = TEHETSÉG (kevés)

• TEHETSÉG + MUNKA + MUNKA + SZERENCSE = PROFI JÁTÉKOS (nagyon kevés)

• TÖMEG (2-300 átlagos gyerek) <-> TEHETSÉGEK: egyensúlyt kell tartanunk!
• NEM borítjuk fel a tehetségek miatt alapjaiban a rendszert
• DE NEM is áldozzuk fel a tömegek oltárán a (valódi) tehetségek jövőjét



Ahol ma tartunk (2017) – amin javítanunk kell  

4. A kamaszkorral járó problémákat (U14-U18) felkészülten kell kezelni!
• Tudatos edzőváltások – 2-3 edző/UP időszak
• Tudatos és tervszerű kiválasztás – világos kommunikáció
• Edzők legyenek felkészültek a visszatérő problémák kezelésére

• Segítünk – továbbképzés (szakmai, pedagógia és sportpszichológia) és 
beiskolázás (TE-MKOSZ együttműködési szerződés) 

• Diplomás edzők/testnevelők: Minőségbiztosítási rendszer!

5. NB I szerepét rögzíteni kell, elvárásokat pontosan meg kell fogalmazni!
• OUTPUT, tehetséggondozás, karrier menedzsment 18-21 év között
• A profi életre felkészítés utolsó terepe – az arra érdemesek számára
• A Kosársuli és Akadémia példaképei (csapat, edzők, játékosok) + kirakat
• A szükséges erőforrásokat biztosítani fogjuk

6. A nem profi életre készülő többségről sem szabad megfeledkeznünk!
• Velünk 6-8 éve dolgozók, jól képzettek – ők is példaképek lehetnek
• Közülük kerülhetnek ki legjobb segítőink, leendő támogatóink
• Edzési és versenyzési lehetőséget kell biztosítani nekik minimum U20 korig
• U20/NB2 edzőcsoport és csapat elindításával megőrizhetjük őket



A JELEN

AHOL MA TARTUNK (2018)

Amire támaszkodhatunk



Ahol ma tartunk (2018) – amire támaszkodhatunk 

1. 15 ÉVES MÚLT – HATALMAS TUDÁS ÉS TAPASZTALAT

2. 300-320 játékos – 5-10 éve az ország egyik legeredményesebb UP műhelye

3. Nemzetközi kapcsolatrendszer és elismertség – Európában is jegyeznek minket

4. Folyamatos megmérettetés nemzetközi mezőnyben

5. Sok játékosunk vesz részt az UP válogatottak munkájában is 54/1042

6. Saját  NB I csapat – kacskaringók után jó irány, nem várt sikerek

7. Budapesti együttműködés – biztató kezdet

8. Stabil anyagi háttér, köszönhetően
I. A TAO rendszer lehetőségeinek, 
II. a tulajdonosoknak,
III. az üzleti élet mintájára felállított és működtetett profi szervezetnek.

Kizárólag non-profit célok (!) – üzleti célok, elvárt nyereség, vagy megélhetési 
kényszer helyett.



MÚLT – JELEN - JÖVŐ

AZ AKADÉMIA ALAPELVEI – AHOGY 
MŰKÖDÜNK



Az Akadémia alapelvei az MKOSZ előírásainak megfelelően 

A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN APELVEINKBŐL NEM ENGEDÜNK, 
AZ ELEMI SZABÁLYOKAT BETARTJUK ÉS MINDENKIVEL BETARTATJUK 

(EDZŐ, GYEREK, SZÜLŐ)!

• Írásban rögzítjük, többek között az alábbi dokumentumokat:

• A Vasas Akadémia rövid bemutatása és hitvallása
• Az elvárt alapvető viselkedési normák
• Játékosok magatartási kódexe
• Edzők személyre és feladatukra szabott munkaköri leírása
• Edzők magatartási és etikai kódexe
• Szülői kódex
• Tagdíj-fizetési és költségtérítési szabályzat
• A Sportcentrum és az Akadémia Házirendje

• Minden érintett átveszi – aki elfogadja: aláírásával is megerősíti

RADIKÁLISAN CSÖKKENTJÜK AZ ÉRTELMETLEN MAGYARÁZKODÁST ÉS VITÁKAT!



JELEN - JÖVŐ

STRATÉGIAI CÉLOK  



STRATÉGIAI CÉLOK  

Szilárd hátterünkre támaszkodva olyan 
élenjáró kosárlabda utánpótlás műhelyt kell 
kialakítanunk és működtetnünk, amely - az 

alapelvek betartása mellett - képes a 
tulajdonosok által megfogalmazott célok 
megvalósítására az MKOSZ mindenkori 
programjával összehangban, de saját 

hitvallásunk szerint!



MINDEZ AZT JELENTI, HOGY:

• Fegyelmezetten gazdálkodik – felkészül a változások kezelésére
• A lehető legjobb körülményeket biztosítja – realitásokon belül
• Saját tömegbázisára épül (150-200 fő – Mustármag)

• Tudatos kiválasztás -
• Minőségi alapképzés (64-72fő – U9-U12)

• Tudatos kiválasztás -> legjobbakat, legképzettebbeket átadja (Akadémia)
• Legmagasabb szintű képzést biztosít az Akadémián (60-66 fő – U13-U14; U16;

U18)
• Tudatos kiválasztás és megőrzés -> (fél-)Profi vagy Amatőr kosárlabda

• A legjobbakat átvezeti a profi kosarasok világába (6-8 fő – NB I)
• A legkitartóbbakat átvezeti az amatőr kosárlabdába és a civil életbe (15-16 fő –

U20; NB2)
• Együttműködés keretében egy budapesti – a legtehetségesebb fiatalokat

érdemben versenyeztető - profi NB I A csapat hátországa lehet

A Vasas Kosársuli és Akadémia a legjobb budapesti és az ország egyik legjobb és 
legeredményesebb utánpótlás-nevelő klubja marad hosszú távon!

STRATÉGIAI CÉLOK  



A JÖVŐ

CÉLOK – KOROSZTÁLYONKÉNT

Mustármag (U7-U10)



MUSTÁRMAG – Egyéb (U7-U10) 

Cél: az iskolai tömegbázis erősítése, célirányos bővítése

• Meglévő kapcsolatok erősítése, Nyuszi Kupában tartása
• Batthyány, Ökumenikus, Csik, Fenyves, Fillér, Szt. Angéla, Nagykovácsi,

Pannónia, Áldás
• További – területünkhez tartozó – iskolák megnyerése

• Testnevelés órák tartása, látogatása, testnevelő tanárok bevonása MKOSZ
stratégia szerint

Szakmai stáb:
• Mustármag koordinátor, Mustármag vezető edző
• Támogatás: Elnök, Szakosztályvezető

Eszközök:
• Az Akadémia minden szükséges eszközt biztosítani fog!



A JÖVŐ

CÉLOK – KOROSZTÁLYONKÉNT

Vasas Kosársuli (U9-12)



KOSÁRSULI – VASAS U9-12 

Cél: a minőségi kosárlabda képzés elindítása és a kiválasztás - felülről korlátos 
létszámú edzőcsoportokban

• Kiemelt célunk a kiválasztás, ennek előkészítése:
• versenyhelyzethez szoktatás (gyerekek);
• küzdjenek meg a lehetőségért – nem cél az egyenlősítés;
• ’igazságtalanság’, érthetetlen szituációk – szoktatás (gyerekek, szülők)

• csetlőbotlómagasfiúk<->nagyonaranyosügyesokosfürgetörpegyíkok!

• Már U11 kezdetén kötelező kommunikáció:
• csak lehetőség 2-4 évre – nem örökös Vasas tagság;
• jöhetnek újak – bárki kikerülhet;
• csak a legjobbak kerülnek fel az Akadémia serdülő csapatába (U14);
• a többieket át fogjuk irányítani más egyesületekbe!



KOSÁRSULI – VASAS U9-12 

Cél: a minőségi kosárlabda képzés elindítása és a kiválasztás - felülről korlátos 
létszámú edzőcsoportokban

Szakmai stáb:
• 1-1-1 vezető edző

• U10 és U11 – másodállású/szakedző hallgató
• U12 – lehetőleg főállású vagy Vasas munka mellett

• 1-1-1 segédedző - testnevelő/szakedző hallgató/ex-Vasas játékos
• Támogatás: Mustármag vezető (U11-U12), Atlétikai-Koordinációs edző (U11-

U12), Szakosztályvezető

Edző-csoportok, létszámok :
• U10 (KENGURU) 16-20 fő (+ Pannónia csapatok)
• U11 (GYEREK) 16-18 fő (+ Pannónia csapatok)
• U12 (SERDÜLŐ/B) 16-18 fő (újakkal és átkerült Pannóniásokkal együtt!



KOSÁRSULI – VASAS U9-12 

Cél: a minőségi kosárlabda képzés elindítása és a kiválasztás - felülről korlátos 
létszámú edzőcsoportokban

Felkészülés:
• Nyári táborok (U9-U12),
• Képzőtábor (U11-12) – Pasarét, U11-től vidéken)
• U12-ből kiöregedő gyerekek -> kiválasztás ->kommunikáció
• Szeptembertől csapatedzések – kiválasztott gyerekeknek

• U9: heti 1+1, U10: heti 2+1 edzés – külső helyszínen (Fillér)
• U11-U12: heti 3+1, ill. 4+1 edzés – Pasarét (külső helyszín, atlétika pálya)

• Évente 2-3 ügyességi is fizikai felmérés (június – augusztus – január)

Versenyeztetés, nincs eredményességi elvárás!
• U10: Kenguru Kupa – 1 csapat (+Pannónia)
• U11: Gyerek Kupa – 2 csapat (+Pannónia?) + 2-3 torna (1 nemzetközi)
• U12: Gyerek Kupa – 2 csapat (+Pannónia) + 2-3 torna (1 nemzetközi)



A JÖVŐ

CÉLOK – KOROSZTÁLYONKÉNT

Vasas Akadémia (U14 - U20)



AKADÉMIA – VASAS U13-14 

Cél: a minőségi, „akadémiai” kosárlabda képzés és a kiválasztás (legjobb 8-12 
gyerek megtalálása) - felülről korlátos létszámú edzőcsoportokban

Kiemelt céljaink:
• Képzés és versenyeztetés helyes aránya (gyerekek, szülők);
• összetett helyzet tanulása – verseny ÉS csapatmunka;
• ’igazságtalanság’, érthetetlen szituációk – elmélyítés (gyerekek, szülők)

• U14 kezdetén kötelező kommunikáció:
• kiemelten fontos év – szezon végén kiválasztás;
• még mindig jöhetnek újak – bárki kikerülhet;
• csak a legjobbak kerülnek fel a Kadett csapatba (U15-U16);
• a többieket át fogjuk irányítani más egyesületekbe!

Szakmai stáb:
• 1 vezető edző – főállású edző
• 1 segédedző
• Támogatás: Atlétikai-Koordinációs edző, Szakosztályvezető, Elnök

Edző-csoportok, létszámok :
• U14 (SERDÜLŐ/A) 14-16 fő



AKADÉMIA – VASAS U13-14 

Cél: a minőségi, „akadémiai” kosárlabda képzés és a kiválasztás (legjobb 8-12 
gyerek megtalálása) - felülről korlátos létszámú edzőcsoportokban

Felkészülés:
Képzőtábor augusztus (U13-14) – Pasarét + 1 hét vidék

• U13-ból kiöregedő gyerekek -> kiválasztás -> kommunikáció

• U14-ből kiöregedő gyerekek -> kiválasztás ->kommunikáció
• Szeptembertől csapatedzések – kiválasztott gyerekeknek

• Heti 4+1, vagy 5 csapat edzés – Pasarét (csarnok+atlétika pálya)
• Az erőnléti/atlétikai edzés a 2 órás foglalkozás része
• Heti 1-2 egyéni képző-edzés – csak kijelölt játékosoknak

• Évente 2-3 kosárlabda és fizikai felmérés (június – augusztus – január)

Versenyeztetés, eredményességi elvárás: Országos Döntőbe jutás
• U14 OSB és BP SERD „A” (VASAS/A) + nemzetközi tornák, a legjobbak egy

korosztállyal feljebb is versenyezhetnek



AKADÉMIA – VASAS U15-U16 

Cél: a minőségi, „akadémiai” kosárlabda képzés, a kiemelkedő tehetségek speciális 
egyéni képzésének elindítása - felülről korlátos létszámú edzőcsoportokban

Kiemelt céljaink:
• tehetséggondozás - csak kijelöltek és arra alkalmasak számára;
• korosztályos problémák megelőzése, tudatos kezelése;
• motiváció fenntartása és fokozása – edző, tehetséges és átlagos játékos

U15-U16 kezdetén kötelező kommunikáció:
• változó belső viszonyok – szülői bizalom és támogatás szükséges
• a többség nem lesz profi – de jó kosárlabdázó bárki lehet (Vasas U20/NB2)
• tehetségek-csapat viszonya szakmai kérdés – edző felelőssége és dolga

Szakmai stáb:
• 1 vezető edző – főállású edző
• 1 segédedző
• Támogatás: Atlétikai-Erőnléti edző, Szakosztályvezető és Elnök

Edző-csoportok, létszámok:
• U15-U16 (KADETT) 16-18 fő – 1 csoport!

• Folytonosság! -> ≈50-50% +/- 1-2 fő U15 ill. U16



AKADÉMIA – VASAS U15-U16 

Cél: a minőségi, „akadémiai” kosárlabda képzés és a kiválasztás (legjobb 8-12 
gyerek megtalálása) - felülről korlátos létszámú edzőcsoportokban

Felkészülés:
• Edzőtábor (U15-U16) – Pasarét + 1 hét vidék
• U14-ből kiöregedő gyerekek -> kiválasztás ->kommunikáció

• Szeptembertől csapatedzések
• Heti 5 csapat edzés – Pasarét (csarnok)+atlétika pálya
• Az erőnléti/atlétikai edzések a 2 órás edzésblokk részei
• Heti 2-3 alkalom egyéni képző-edzés – csak kijelölt játékosoknak
• Kiemelt tehetségeknek speciális egyéni edzések

• Évente 2-3 kosárlabda és fizikai felmérés (június – augusztus – január)

Versenyeztetés, eredményességi elvárás: Országos Döntőbe jutás
• U16 OKB és BP KAD „A” (VASAS) + 8-12 nemzetközi mérkőzés/torna
• U16 Országos és Budapest válogatott – legjobbak



AKADÉMIA – VASAS U17-U18 

Cél: a minőségi, „akadémiai” kosárlabda képzés, profi jelöltek egyéni képzése

Kiemelt céljaink:
• játékos képzés, profi életre felkészítés megkezdése - profi jelöltek;
• felkészítés a junior korosztály utáni életre - többség;
• civil életre komolyabban készülők kezelése – nincs negatív diszkrimináció

U17-U18 kezdetén kötelező kommunikáció (BELÜL IS!):
• irreális vágyálmok végleges megszüntetése – reális jövőkép kialakítása
• változó belső viszonyok – szülői bizalom és támogatás szükséges
• profi jelöltek/komoly tanulók/sodródók eltérő kezelése – mindenki fontos
• elvárt minimum tisztázása és betartása – vagy U20/NB II csoport

Szakmai stáb:
• 1 vezető edző – főállású edző
• 1 segédedző
• Támogatás: Atlétikai-Erőnléti edző, Szakosztályvezető és Elnök

Edző-csoportok, létszámok:
• U17-U18 (JUNIOR) 16-18 fő – 1 csoport!

• Folytonosság! -> ≈50-50% +/- 1-2 fő U17 ill. U18



AKADÉMIA – VASAS U17-U18 

Cél: a minőségi, „akadémiai” kosárlabda képzés, profi jelöltek egyéni képzése

Felkészülés:
• Edzőtábor (U17-U18) – Pasarét + 1 hét vidék
• Szeptembertől csapatedzések

• Heti 5 csapat edzés – Pasarét (csarnok)
• Az erőnléti/atlétikai edzés a 2 órás edzésblokkok részei
• Heti 2-3 csoportos egyéni képző-edzés – csak kijelölt játékosoknak
• Profi jelölteknek speciális egyéni edzések és/vagy NB I edzőcsoport

• Évente 2-3 kosárlabda és fizikai felmérés (június – augusztus – január)

Versenyeztetés, eredményességi elvárás: Országos Döntőbe jutás
• U18 OJB (U20 Morgen Ferdinánd Bajnokság) Vasas „A” (VASAS)
• U18/U20 Országos és Bp. válogatott – legjobbak
• Nemzetközi tornák



AKADÉMIA – VASAS U19-U20 (NB II) 

Cél: A végzősök átvezetése az amatőr kosárlabda világába és a civil életbe, 
amelynek a része marad a kosárlabda

Kiemelt céljaink:
• képzett fiataljaink számára edzés és versenyzési lehetőség biztosítása;
• a kosárlabda JÁTÉK szeretetének elmélyítése;
• leendő segítőink, támogatóink megőrzése

Szakmai stáb:
• 1 vezető edző + 1 segédedző (csak szükség esetén)

Edző-csoportok, létszámok:
• U20 (NB2) 12-16 fő – 1 csoport!

• U18-U19-U20 vagy akár idősebb Vasas játékosok – összehangolva JUN és NB1/B keretével

Felkészülés:
• Nyáron egyéni felkészülés – esetleg 1 hét közösen augusztus végén
• Szeptembertől csapatedzések

• Heti 3 csapat edzés –

Versenyeztetés, eredményességi elvárás: NINCS!
• U20 (NB I) keretétől függően



AKADÉMIA – VASAS NB I

Cél: „akadémiai” képzés befejezése, profi jelöltek felkészítése és átvezetése a profi 
kosárlabda világába

Kiemelt céljaink:
• játékos képzés, profi életre felkészítés befejezése - profi jelöltek;
• példakép szerep házon belül – csapat, edzők, játékosok;
• Vasas Akadémia kirakat csapata – példakép szerep külvilág felé

Szakmai stáb – mindenki Vasas Akadémia alkalmazott
• 1 vezető edző
• 1 segédedző
• 2-3 mentor képző-edző – játékos és/vagy Akadémia edző/segédedző
• 1 erőnléti edző – saját (együttműködés Akadémia Atlétika-Erőnléti edzővel)
• 1 fő technikai vezető – saját
• Támogatás: Elnök és Szakosztályvezető



AKADÉMIA – VASAS NB I 

Cél: „akadémiai” képzés befejezése, profi jelöltek felkészítése és átvezetése a profi 
kosárlabda világába

Edző-csoportok, létszámok – 12-16 fő
• U18 kiemelt tehetségek, max. 2-4 fő

• amatőr szerződéssel (tagdíj nincs, ösztöndíj nélkül – lehetőség a tanulásra)

• U19-U20 kiemelt tehetségek, max. 5-6 fő
• preferáltan Vasas Akadémiában eltöltött minimum 2-3 év
• esetleg 1-2 fő külsős – UP válogatott játékos
• legalább U20 kor végéig amatőr szerződéssel (tagdíj nincs, akár ösztöndíj is)

• U20 kor feletti játékosok, max. 7-8 fő
• legfeljebb 3 fő idősebb játékos-mentor edző, 1 éves szerződés (fizetés)
• legalább 3-4, de legfeljebb 7-8 fél-profi nem idős játékos, 1 éves szerződés (fizetés)

Felkészülés:
• Egyéni felkészülés nyári szünetben
• Edzőtábor (NB I) – Pasarét + 1 hét vidék
• Szeptembertől csapatedzések

• Heti 5 csapat edzés – Sport11
• Az erőnléti edzések a 2 órás blokkokba beépítve
• Profi jelölteknek speciális egyéni edzések (kötelező – egyéni vállalás szerint)



AKADÉMIA – VASAS NB I B 

Cél: „akadémiai” képzés befejezése, profi jelöltek felkészítése és átvezetése a 
profi kosárlabda világába

Versenyeztetés, eredményességi elvárás
• NB I B (VASAS AKADÉMIA)

• U18-U20 játékosok képzése mérkőzésen – csak a valóban rátermettek
kerüljenek ide, akik érdemi játékidőt is fognak kapni már 1-2 hónap alatt!

• Egyetlen mérkőzést sem lehet feláldozni az eredmény érdekében – a
felelősséget is kell tanulni, a kudarcból is kell okulni

• NB I B cél: felsőház 1.-8. hely – fentiek betartása mellett
• HEPP KUPA (VASAS AKADÉMIA)

• U18-U20 játékosok: lásd fentieket!
• Legjobb 8 között már az eredményesség a fő cél – szabad a pálya
• Hepp Kupa cél: minimum 1.-4. hely

• OJB, NB I U20 (NB II) – végleges játékos keretektől függ
• U18-U20 játékosok kiegészítő versenyeztetése

• U18/U20 EYBL BP válogatott - érintettek




