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Javaslat  

a curling hazai sportágnépszerűsítő programjára 

 

Sportágunk hazai életben maradásához, a meglévő eredmények megtartásához, fejlődésünkhez, 

a magasabb összegű állami támogatáshoz feltétlenül szükséges a curling hazai népszerűsítése, 

a taglétszám növelése is. Ennek nem lehet korlátja, és nem is megalapozott kifogás, hogy csak 

egy curling pálya üzemel hazánkban, mert ott is van még szabad jégidő, ráadásul a fő idősávban 

is vannak szabad időpontok. Persze még egy fővárosi, és egy-két vidéki létesítmény megnyitása 

jelentősen növelhetné tagságunk számát.  

Mindemellett fontos, hogy a jelenlegi versenyzői kör megtartását is kiemelt célnak kell 

tekinteni, és át kell gondolni, hogy az ő érdekükben, mit tett a szövetség, és a továbbiakban mit 

érdemes megtenni. Az elmúlt 14 év alatt sokat tett az éppen regnáló vezetőség a curling 

magyarországi népszerűsítéséért. Ezt a feladatot a jelenlegi menedzsment is kiemelt 

teendőjének tartja. De fontos, hogy ezt a feladatkört ne kampányszerűen, hanem tudatosan, 

napról-napra elvégezze az ebben érintett vezetői kör, és kijelölt személy. Az alábbiakban 

ötletindítónak, néhány fő célt, és az ennek megvalósításához szükséges feladatot írtam le. 

 

Célok és fejlesztési elképzelések, tervek: 

1. egyesületek számának növelése 

- Belépni szándékozó, vagy látókörbe kerülő, illetve már meglévő tagegyesületek 

számára vonzó feltételek kialakítása. Ennek egyik kedvező eleme a már meglévő 

„tagdíj visszatérítési” forma, aminek viszont fenntarthatósága nagyban függ a 

tagok számától, valamint a szövetséghez különböző formákban beérkező 

pénzügyi támogatásoktól, bevételektől. 

- Vidéki jégpályákkal kapcsolatfelvétel, sportág bemutató programok szervezése 

- Vidéki cégek megkeresése csapatépítő, curlinges rendezvények 

megszervezésének céljából, ami közvetlen bevételi forrás lehet a szövetségnek, 

továbbá akár alkalmi csapatok is összeállhatnak, akik bekapcsolódnak a hazai 

versenyrendszerbe. 

- Jégkorong szövetség főtitkárától információ kérése, hol épülnek új vidéki 

jégpályák. Ezeknek a létesítménynek a vezetőivel egyeztetés, miként kerülhetne 

be hozzájuk a curling alkalmi vagy rendszeres programként.  

- Sportegyesületek Országos Szövetségével való kapcsolatfelvétel. Ennek kapcsán 

új egyesületek megkeresése. Ahhoz, hogy megfelelő ajánlattal tudjunk előállni, 

érdemes egy ezzel kapcsolatos írásos ajánlat elkészítése, amelyben érdemes lenne 

röviden összefoglalni a sportággal, a szövetségünkkel kapcsolatos fontosabb 

információkat, lehetőségeket, előnyöket. 

 

2. Felnőtt versenyzők számának növelése 

- Egyetemi, főiskolai bajnokság szervezése, MEFOB-ba való bekapcsolódás 

- Céges rendezvényeken a szövetség jelenlegi munkájának bemutatása kötetlen 

formában, ehhez célzott írásos tájékoztató készítése, terjesztése ilyen 

eseményeken. 

- Fővárosi és vidéki sportág népszerűsítő programok szervezése. 
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- Kapcsolódás budapesti és vidéki jeges eseményekhez (Budapesti Jeges Fesztivál, 

Miskolci Kocsonya Fesztivál, Debreceni jeges programok, stb.) 

- Kerekesszékes és siket sportolók számának növelése, az ő speciális körüknek a 

célzott megkeresése, kiszolgálása, edzők biztosítása. 

- Egyéb fogyatékkal élők (szellemi, társadalmi) játékosok bevonása, támogatási 

lehetőségek felkutatása, ezekhez kapcsolódó rendezvényeken való részvétel, és 

kapcsolatok kialakítása 

 

3. Ifjúsági játékosok számának növelése (minimum 6 új csapat) 

- Ifjúsági háttérbázis erősítése (legalább két évente új csapatok). 

- Kerületi diáksportosokkal, regionális KLIK szervezet illetékesével kapcsolat 

felvétel. Ehhez megfelelő ajánlati anyag elkészítése. 

- „Kedvcsináló”, sportágnépszerűsítő versenyek szervezése Budapesten és vidéki 

jégpályákon. 

- Ifi csapat illetve vegyes páros nemzetközi verseny rendezése. 

- Ifi csapatokkal foglalkozó edzők központi finanszírozása. 

- Fővárosi középiskolai kollégiumok vezetőivel kapcsolatfelvétel, ottani 

sportágnépszerűsítés. 

- Ifjúsági csapat(ok) indítása esetén kedvezmény a csapatok számára 

 

4. Sportág ismertségének szélesítése 

- Curling marketing értékének és szerepének növelése. 

- OB-k közvetítése profibb feltételekkel (MCSZ saját eszközkészletének 

fejlesztése) 

- Fővárosi Műjégpálya bevonása, kihasználása a projektbe. 

- „Celebcurling” – ismert közszereplők meghívása, oktatása, ehhez több tv-csatorna 

meghívása 

- Novemberi és decemberi céges curling programok szervezése, ennek az 

időszaknak kiemelt kezelése. 

- Rendezvényszervező cégek számára „curling parti” ajánlati csomag elkészítése. 

- Hazai médiákkal a kapcsolati rendszer erősítése. 

- Ismételten legyen „sajtó curling” parti, akár a vegyes páros vb előtt. 

- Budapesti jégcsarnokokba nagyobb céges curling események szervezése 

- Média megjelenések számának növelése kiemelt versenyek kapcsán (OB-k, MK, 

stb.) 

- Találkozz olimpikonnal (WCF) – Road to the Olympics program 

 

Mindezek mellett fontos, hogy megfelelő, elkötelezett személy legyen megbízva ezzel a 

feladatkörrel, akit segítenek a szövetség vezetői, és nem magára hagynak, hogy boldoguljon, 

ahogy tud. Ennek keretében rendszeresen egyeztessenek, ötleteljenek. Fontos a beszámoltatási, 

számonkérési rendszer kialakítása, alkalmazása. 

Nem elhanyagolható, hogy a felsorolt feladatokhoz pénzre van szükség, amit akár a 

felzárkóztatási keretből, akár NEA támogatásból, akár más forrásból fedezni kell. A célok, és 

feladatok pontos meghatározása után el kell készíteni egy költségvetést, amit az elnökség 

tagjaival egyeztetni, majd elfogadtatni szükséges. Ennek megtörténte után el kell különíteni a 

rendelkezésre álló pénzt, és azt a rögzített feladatok megvalósítására kell elkölteni.  
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A feladatok megvalósítása nem kis dolog. Ennek elsődleges felelőse a főtitkár kell hogy legyen, 

akinek a munkáját segíti egy erre létrehozott bizottság, vagy projekt team. Nem elképzelhető, 

hogy ebből kimaradjon a szövetség egyetlen fizetett alkalmazottja. Őt nem helyettesítheti 

egyetlen társadalmi munkás sem, főleg ha verseny, vagy éppen élsportolóról van szó. 

 

A feladat igen összetett és fontos. Ezért ehhez széles összefogásra, és sok segítőkézre van 

szükség, amihez párosulnia kell az elkötelezettségnek, tenni akarásnak, és nem utolsó sorban 

anyagi fedezetnek. 

 

Kiss Zsolt 

Budapest, 2017. január 4. 

 

 


