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Bevezető

• Lezárult az előző Olimpiai Ciklus
• Új jövőkép felállítása – klasszikus megbízható rendszerek, 21. századi 

gondolkodással tovább vinni
• Az akadémiai álom megvalósulása 
• A sport = „Love Brand”
• CAPEX teljes átláthatósága és ennek igazságos, eredmény orientált 

elosztása
• Csapat munka és morál betartása – Egy kapura játszunk

Cél: Reformálás
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Versenysport és felkészülési rendszer 
(2018/19)

• ISU, nemzetközi és hazai bajnokságokon/versenyeken való részvétel

• Maximális versenyszámban, minőségi részvétel elérése

• Válogatási kritériumok kidolgozása, felállítása és kihirdetése: 

2018. június 30.

• Sportági keretek  és felkészülési rendszerek felállítása és kialakítása

• Tervek egyeztetése – elfogadása (Leadási határidő: 2018. június 10.)

Cél: Alap kritériumok kialakítása, hosszú távú alkalmazása



Versenysport- és Felkészülési rendszer 
(2018/19)

• ISU, Nemzetközi- és hazai versenyeken részvétel -
indulószám növelése

• Végleges kritériumok lefektetése 2019-ig 
 frissítése évente (szabályváltozás)

• 2022 Téli Olimpiai Játékok – kvóta növelése

2018 - 2022 terv:



Utánpótlás

• Utánpótlás létszám növelése: CSAK CSAPATMUNKÁVAL LEHETSÉGES!
• Programok: Sport XXI, Héraklész program, műhelytámogatás
• Edzés lehetőségek megteremtése (jégidő országszerte)

Mini edzőtáborok félévente

• Mentori útmutató
• Útmutató az utánpótlásnak

célok, tervek, lehetőségek és „testközelbe” hozni a sikeres versenyzőket

• Kiemelt figyelem a decembertől januárig tartó időszakban

Cél: Kiemelt figyelem!
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Programok

• A jövő versenyzői,  jövőbeni létünk alapjai!
• Sebestyén Júlia előadásában részletes tervek bemutatása

Cél: Lehetőségek maximális kihasználása 

• Kihirdetés: 2018. május 12. – Keczeli Danica
• Utánpótlás alapjai – MOKSZ által támogatott jégidő
• Utánpótlás elérési lehetőség tagszervezetek számára

Héraklész

Sport XXI.

Műhelytámogatás



Oktatás

• Új edzők és bírók képzése! (OKJ, Főiskola, Egyetem)
• Jelenlegi edzők továbbképzése: kiemelten a gyakorlati és modern edzői 

ismeretekre
Éves edzői továbbképzés (új szezon szabályainak ismertetése)

• Szövetségi oktatási rendszer bevezetése 
belső képzés, mentori program

• Specifikus oktatók és szakemberek bevonása - jégen és jégen kívül
• A jelenlegi és új bírók bevonása a sport életébe

Cél: Hazai és nemzetközi szinten elismert szakemberek 
rendszerbe építése és megtartása 



Tömegsport

• Kiemelt figyelem a marketing tevékenységre!

• Jégsportok = Ismerem: Nem elfogadott

• Jégsportok = Része akarok lenni: Elfogadott

• Szezonális jégpályák kihasználása – utánpótlás növelés

Cél: ,,Love Brand”



Sportorvosi feladatok

• Minden versenyző / sportoló, aki rendszeresen edz (min. heti 1x) 
sportorvosi engedéllyel köteles rendelkezni

• Ágazati sportorvos folytonos jelenléte és támogatása (előadások)

• Éves vizsgálatok megszervezése (teljes átvizsgálás)

• Táplálkozás és étrend felállítása a versenyzők számára

Cél: Egészséges, és ez által boldog és eredményes fiatalok erősítése 



Dopping ellenes tevékenység

• WADA szabályainak követése, monitorozása

• MACS-csal közös és maximális együttműködés – elérhetővé tenni 
mindenki számára 

• Évi 1 alkalommal előadás az új szezonra vonatkozó ISU szabályokról

• Évi egy random doppingellenőrzést tervezünk – olimpiai és junior keret

Cél: Csak és kizárólag „dopping tiszta” sportolók rendszerben tartása



Verseny iroda felszerelés

• További modern eszközök beszerzése: több és nagyobb 
versenyrendezési lehetőség

• Modern eszközök beépítése

• Bérbeadás

• Tanfolyamok szervezése

• Versenyzők, edzők megismertetése a rendszer működésével

Cél: Időszakhoz való modernizálás, maximális kihasználás



MOKSZ Akadémia

• Teljes, átlátható struktúra felállítása
jogosítványok pontos megfogalmazása és alkalmazása

• Akadémiába integrálás
jelenleg és a jövőben csatlakozó tagszervezetek 

• Oktatási terv: versenyzők szakemberek

• Nemzeti Korcsolyázó Központ - NKK
megvalósításhoz tökéletes helyszín

Cél: : A végleges akadémiai rendszer felépítése


