
Utánpótlás edző program 

Edzői Testület Vezetőként a 2019-2020-as szezon elején az elsődleges feladatom az 

Utánpótlás Edző Program rendbe tétele volt. A Testületen belül az UEP kifizetések menti 

bizonytalanság komoly elégedetlenkedést eredményezett, ami a nyár folyamán 

ellehetetlenítette a munkát.  A nyár végén az Elnökség bevonásával meghatároztuk az 

irányelveket, amik mentén a rendszert módosítani kellett. A pályázatokat egy 3 fős szakmai 

bizottság segítségével értekeltük, majd az Elnökség 2019. szeptember 17-én megszavazta a 

támogatott edzők névsorát.  

Az UEP rendszer változtatása által az elszámolt pontok átláthatóbbá váltak, csökkent a 

helytelenül elszámolt pontok aránya. Nőtt az edzőktől elvárt pont mennyisége, ezzel 

párhuzamosan viszont több lehetősége is volt az edzőknek pontokat szerezni, amivel az edzők 

többsége élt is. Szeptembertől többek között a szárazföldi edzések lebonyolításáért, elméleti 

oktatásért, meccseken edzőként való részvételért is jár pont. Szerezhetnek pontot az edzők a 

MET által meghirdetett oktatások után is.  

Iskolai curling és curling college program  

Az UEP rendszer átalakításával bekerült a támogatott edzők körébe Besnicz Péter is, aki 

Olivérrel együtt az Iskolai curling programokon vállal jelentős szerepet. Hozzájuk csatlakozott 

általában Dencső Blanka, és alkalmanként Rókusfalvy András, és én is. Az ősz során két osztály 

járt rendszeresen curlingezni. Ekkor komoly fejtörést okozott, hogy instruktoronként 

balesetvédelmi okokból legfeljebb 6 gyerek mehet fel a pályára, így általában legfeljebb 18 fős 

osztályok fogadását tudtuk megoldani. A jövőben további instruktorok bevonásával akár 24 

fős osztályokat is tudunk fogadni, ennél több gyereket viszont nincs értelme a pályára hívni. 

Januártól Fóti Gábor segíti még továbbá a munkánkat.  

A másik állandó rendezvény a Curling College program. A programon állandó edzőként Sárdi 

Péter működött közre, míg alkalmanként én is segítettem az érdeklődők oktatásában. 

UEP program segítségével edzett csapatok 

Az UEP programban részt vevő edzők több fiatal, kezdő csapatot edzenek. Kerekes Olivér az 

iskolai curling programon, és egyéb rendezvényeken kívül kedd esténként edz egy egyetemista 

ifi fiú csapatot, akik terveznek az ifi OB-n elindulni. Szarvas Móni heti egyszer edz a jégen egy 

kezdő lány csapatot, akik idén már a B ligában is megmérettették magukat, és terveznek az ifi 

OB-n elindulni. Patonai Ági januárig volt UEP edző, ez idő alatt egy ifi lány csapatot segített 

edzőként. Emellett Kiss Zsolt, Szarvas Gábor, és Sárdi Peti is tapasztaltabb junior játékosokkal 

foglalkoznak. 

Az edzői testület idei munkásságának egy jó mérőszáma lehet az ifi OB-n induló csapatok 

száma, illetve ennek a számnak a növekedése a tavalyi évhez képest. A fiú csapatok között két 

tapasztaltabb ifi csapat mellett Olivér csapata indul, az iskolai curling programból várhatóan 

2, a curling college programból 1 csapat érkezik. A lány bajnokságra egy, vagy két tapasztaltabb 

csapat mellé Móni csapata várható, és a College programból is várható még egy csapat.  

 



Az edzők sportágnépszerűsítő programokon 

Az Edzői Testület egy fontos megoldandó feladata a sportágnépszerűsítő rendezvényeken való 

részvétel. Itt alapvetően vannak budapesti floor-curlinges rendezvények, kamaraerdei nyílt 

edzések, illetve vidéki helyszíneken jeges rendezvények. Ezeken kívül egy más kategória, de 

szintén megoldandó feladat a céges rendezvényeken való részvétel. 

Budapesten az ősz folyamán a Válassz Sportot Újbudán!, a Családi Mozgásfesztiválon és a 

Budapesti Nagy Sportágválasztón vettünk részt floor curlinggel. Összességében kijelenthető, 

hogy ezeken a budapesti rendezvényeken pozitív visszhangja volt a curlingnek, sok érdeklődő 

fordult meg a standunknál, ugyanakkor sajnos az érdeklődőket már nem sikerült a curling 

pályára lecsalogatni, így több instruktor is kifejezte kétségét a rendezvényeink 

létjogosultságával kapcsolatban. A jövőben a szövetség arculatát érdemes lenne fejleszteni, 

és olyan eszközöket kellene bevetni, aminek segítségével az érdeklődők végül ki is próbálják a 

curlinget. Hasonló tapasztalatok vannak a BeActive Night-al kapcsolatban is, pedig ott a 

szövetség egy jégpályára vonult ki, és curling pályát építettünk a Tüskecsarnokban. 

A Kamaraerdei Curling Klubban együttműködve szerveztük meg a tavalyi évben a nyílt 

edzéseket. A pálya biztosította a felszerelést, és nem kellett a jégidőért fizetnie a 

szövetségnek, cserébe mi biztosítottuk az instruktorokat (többségében UEP edzőket, 

pontokért). A rendezvények általában telt házasok voltak, és az instruktorok szervezésével 

sem volt gondja a szövetségnek. 

Hosszú távú cél vidéki bázisokat bevonni, ehhez kapcsolódóan Olivér mellett Fóti Gábor is 

eltanulta a pályaépítést, ami tovább bővíti a testület lehetőségeit. 

Javaslatok a 2020-as évre 

A 2020-as évben javaslom, hogy egy instruktorképzés megtartásával növeljük az 

instruktoraink számát. Fontos, hogy a sportágnépszerűsítő rendezvényeken gyakran vesznek 

részt instruktorként ifi játékosok, akik koruknál fogva eddig nem tudtak ilyen képzésen részt 

venni. Az instruktorképzés anyagába –az idei tapasztalok miatt- bele kell tenni egy komolyabb 

elsősegély tanfolyamot is. A tanfolyam ezen részére a jelenleg is dolgozó edzőket is be kell 

vonni. 

A szövetség arculatával, és megjelenésével kapcsolatos teendők kívül esnek a testület 

munkásságán, ugyanakkor fontosnak tartanám bevonni azokat az embereket ezen javaslatok 

kidolgozásába, akik a helyszínen segítenek a toborzásban. 

A tavalyi évben sajnos az edzőink képzése háttérbe szorult. A 2020-as évben workshopokat 

kell tartani, illetve ösztönözni kell az edzőket, hogy minél több továbbképzésen részt 

vegyenek.  

Hosszú távon külföldi edzőkkel fel kell venni a kapcsolatot, és edzőképzést kell szervezni, 

illetve a válogatottak részére egy szövetségi edző megbízásán el kell gondolkodni. 


