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1. Vegyes Páros 
 

 VP koncesszió kidolgozása és elfogadása után a párosok ösztönzése, hogy minél 
többen versenyezzenek ebben a versenyszámban is. 

 
 2016 októberében megrendezése kerülő Nemzetközi Ifjúsági Vegyes-páros verseny 

népszerűsítése - – plakátkészítés 
 

 Vegyes-páros projektcsapat és a Szakmai Tanácsadó Testület összehangolt munkája, 
egyeztetések a fontos kidolgozandó kérdésekben, témakörökben (kiemelési rendszer, 
VP koncesszió stb.) 

 
 Szervezeti hatáskörök tisztázása (felelősség, határidők kijelölése) 
 
 Pénzügyi szabályzat: Kifizetések rugalmasabbá tétele, ha nem jelez vissza az Elnökség 

36 órán belül, akkor kifizetés 
 
 Kapcsolatfelvétel a Világszövetséggel – terveznek-e Ifjúsági Vegyes-páros 

Világbajnokságot, ha igen VP koncesszió érintett pontjainak megváltoztatása. 
 

 Újabb Ifi VP camp-re jelenleg nincs igény, ha a jövőben lesz, akkor a projektcsapat 
vállalja ennek megszervezését.  

 
 WCF Kongresszuson egyéb kiemelt helyen lobbizni kellene az ifjúsági vegyes-páros 

versenyeket  
 
 
2. Szakemberképzés 
 

 Instruktorképzésen legyen valamilyen minimum elvárás, amelyet a vizsgán a 
résztvevőknek teljesíteniük kell. Ha ezt nem teljesíti, nem oktathat a pályán. 
(alapkorhatár és gyakorlati kritériumrendszer felállítása) 

 
 Szakemberképzési szabályzat átnézése, módosítása 

 
 BSU  

 
 Tartalék jégmesterek felvétele szükség és bővülés esetére (fontos a Kft.-nek és a 

Szövetségnek is) 
 

 Bíróképzés tovább folytatása, évente minimum 1 alkalommal, igény esetén 
gyakrabban. 

 
 



3. Utánpótlás 
 

 Curling brand építése 
 
 Iskolák esetében 1, de inkább 2 állandó oktató foglalkozzon a gyermekekkel. Oktatók 

közötti megfelelő kommunikáció – stratégia, célok felállítása. Heti rendszerességi 
edzések mellett versenyeztetési lehetőség biztosítása.  

 
 Curling College (felnőtt képzés) folytatása a 2016-2017-es szezonban is. 

 
 Curling suli – felelős: Kerekes Olivér 

 
 Fix oktatók felvételének lehetősége. 

 
 Műhelytámogatási rendszer 

 
 
4. Működés 
 

 Projekteknek végső határidő kijelölése és beszámoló készítésének kötelezettsége az 
Elnökség felé. 

 
 Bizottsági rendszer megszüntetése, projektrendszer bevezetése. 

 
 Szakmai Bizottság megmarad Tanácsadó Testületnek, feladatait nagy részben a 

Főtitkár és a versenybírói Testületvezető átvette, további megmaradt feladatok 
szétosztása. Következő elnökségi ülésen (2016. szeptember 16) véglegesen dönteni 
kellene erről. 

 
 Amennyiben nem lesz Sportszakmai Bizottság, abban az esetben a versenyszervezői 

Bizottságot is újra kell fogalmazni. 
 

 Szakmai kérdésekben, tágabb körben való egyeztetés lehetőségének a felmerülése. 
 

 Határozatok jegyzékének, valamilyen módon való leegyszerűsítése. 
 
 
5. Válogatottak 
 

 Meddig válogatott a válogatott? – Ennek projektcsapatban való kidolgozása, majd 
elfogadása az Elnökségi ülésen. – Sárdi Pétert kérik fel ennek továbbgondolására. 

 
 Válogatottak vagy az adott szakág támogatása? 

 
 Plusz forrás esetén a második illetve harmadik helyezett csapatok/párosok valami féle 

támogatása. Szükség esetén felkészültebbek legyenek.  
 

 MOB és felzárkóztatási támogatások továbbosztása a válogatottakon kívül. 
Felzárkóztatási támogatást nem jó tovább osztani. 



 
 Válogatottakkal szemben a minimum terv készítése mellett, el lehetne várni X számú 

szárazföldi- és jeges edzést és külföldi versenyeken való szereplést. 
 
 
6. Szponzoráció 
 

 Szponzorációs szabályzat frissítése, módosítása. Balázs – projektcsapat létrehozása 
 
 HR-ek megkeresése az ismertségen túl is. 

 
 Akár más Szövetségektől való segítségkérés. 

 
 Szponzoráció alapja: szabályzat elkészítése, költségvetés készítése, kommunikációs 

eszközök létrehozása, koncepciók a megkeresésre. 
 

 Ismeretségen alapuló kapcsolatokat bővíteni kell a megkeresésen alapuló 
támogatásokkal. 

 
 
 
 


