
SVÉD MAGYAR SPORTÁGFEJLESZTŐ MENTORPROGRAM 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS, 7. NAPIRENDI PONT – 2020.04.21. 

Kovács Zsuzsanna, Fóti Balázs  

Fóti Balázs alelnökkel és Kiss Bálint sportigazgatóval, 2020. március 6.-án beszéltek szerint elvállaltam a svéd-

magyar mentorprogrammal kapcsolatos szervezési feladatokat.   

Ennek a dokumentumnak a mellékletét képezi egy táblázat, amely a svédekkel való egyeztetés követően még 

változni fog. 

 

A mentorprogram célja:  

 a két nemzet szoros együttműködésével a sportág fejlesztése,  

 a sportolók tehetséggondozása, versenyeztetése, motiválása; 

 az MCSz szakmai tudásának kiaknázása, és növelése svéd szakember(ek) támogatásával; 

 világverseny előkészítéséhez szükséges tudás elmélyítése.  

Program magyarországi közreműködői:  

 

MCSZ Elnökség: program véleményezése, döntéshozás, forrásteremtés.   

Müller Anna: adminisztrációs háttér segítése.  

Kiss Bálint: szakmai tudás kiaknázása, beépítése a programba, magyarországi szakmai igények pontos 

megfogalmazása. 

Kovács Zsuzsanna: kapcsolattartás, programszervezés, lehetőségek feltárása és megteremtése. 

 

Elindulás (első lépések) a programban:  

 A svéd szövetséggel újra kell éleszteni a kapcsolatot és a programot; 

 A WCF visszajelzés szerint módosítani kell a pályázatot; 

 Ütemtervet kell előkészíteni és forrást kell teremteni.  

 

A svéd szövetség főtitkárával beszéltem, nyitottak a program folytatására. A következő napokban / hetekben 

átbeszélésre kerül a program. 

 

2020  programtervezés: 

A szövetség két ifjúsági páros részvételével meghívást kapott a Nordic Junior Curling Tour svédországi 

állomására, ahova én is elkísértem volna a csapatokat. Sajnos a COVID-19 miatt ez lemondásra került.  

Az őszi szezonra célként van kitűzve egy svédországi csapattal erősített edzőképzés, amelynek része gyakorlati 

edzés és nyílt, motivációs nap is a tagság számára. A képzés összhangban van a Hunguest – Magyar Olimpiai 

Bizottság pályázat elnyerésével, amellyel lehetőség nyílik egy átfogó magyar sportszakembereket támogató 

eseményre.  

A programtervezését és a -kimenetelét nagyban befolyásolja a járványügyi helyzet alakulása. Jelenleg csak 

online egyeztetésekre van lehetőségünk.   

 

2020. 04.02.-én Fóti Balázzsal, Dencső Blankával és Kiss Bálinttal aktualizáltuk a részünkről – WCF visszajelzés 

szerint - a programot, amely az alábbi területeket támogatja:  

 élsport, tömegsport, fogyatékosok sportjának támogatása; 

 MCSZ tudásbázisának növelése. 

 

Új ötletként merült fel egy svéd szakemberrel való szoros együttműködés, amelyet egyeztetni kell még a svéd 

szövetséggel: 

 A magyar szakemberek tudása elérte a maximumot. 



 Amit önerővel ki tudott építeni az MCSz, azt kiépítésre került. A továbblépéshez egy jól 

felépített külföldi szakember - edző (4-5 kiemelt UEP edzőnek eszközöket, edzésprogramokat 

ad), külföldi szakember - sportoló  (nem feltétlenül technikafejlesztés, de az apró észrevételek, 

irányvonalak sokat segíthetnek) és külföldi szakember - szövetség (az edzők egyetemes működéséhez 

a magyar sportigazgatóság fejlesztése) szoros együttműködése szükséges.  

 Olyan szakmai tanácsadó, akinek az időközönkénti közreműködése és személyes rendelkezésre állása 

segíti a magyar curling előrelépését a nemzetközi sport élvonalába.  

 

A pályázat visszajelzés alapján a mi oldalunkról rendszerezésre került a költségkeret arányos elosztása, továbbá 

a táblázatba beletettünk mérőszámokat (H oszlop), és priorizáltuk (A oszlop) a projekteket.  

Javaslatot teszünk egy időbeli megvalósításra is, miszerint a sorrend a priorizálás szerint:  

1. ami a legfontosabb és mindenképpen meg kellene, hogy valósuljon, az három évig tartson,  

2. ami szintén fontos, de elegendő, ha két szezonig tart, és  

3. Jó, ha megvalósul - egy évig.  

A felsorolt programok (B-C oszlop) mind egyeznek az MCSz céljaival. Összhangban egy szakmai tanácsadóval, 

együttdolgozva eredményes fejlődést érhet el a sportág.  

Kovács Zsuzsanna  
MCSz önkéntes programszervező  


