
Beszámoló a sportszakmai tanács munkájáról és javaslat a tanács 2021. évi teendőire 

Felelős: Dencső Blanka 

 

 

A tavalyi szezonban lépéseket tettünk már annak érdekében, hogy az SZTT csapat része legyen, egy 

nemzetközi vonalban dolgozó edző is. A szakember finanszírozására a Magyar Curling Szövetség forrást 

tud biztosítani, illetve az EMMI felé beadott felzárkóztatási program keretében szeretnénk még növelni 

az erre felhasználható összeget.  

 

A leendő szakember számára a feladatok definiálva lettek, azonban a pozícióra a megfelelő személy 

keresése leállt a pandémiás helyzet miatt. Online tudunk egyelőre kapcsolatokat felvenni, azonban 

egyeztetésekre nem tud sor kerülni, mivel a járványhelyzet alakulása határozza meg azt, hogy mikor és 

mit tudunk csinálni a jövőben. 

A járványhelyzet okán az elmúlt évben egy alkalommal volt lehetőségünk személyes találkozóra a 

Szakmai Tanácsadó Testülettel. Augusztus 26-án volt csapatösszetartásos találkozó: Belleli Lajos, Jakab 

Zoltán, Sárdi Péter, Nagy György, Dencső Blanka részvételével. 

A SZTT közös munkája ezen kívül teljes egészében email-en való egyeztetések során került sor. 

 

2020-ban megvalósult projektek, feladatok: 

• Vegyes Páros felkészülési terv véleményezése (febr.) 

• Május-június: Belleli Lajos vezetésével elkészült a „Kvalifikációs rendszer adaptációs 

gondolatok a 2022-es Téli Olimpiai játékokra Vegyes Páros szakágban” vitaindító anyag, 

melyben a pandémia által megváltozott kvalifikáció, a magyar és nemzetközi helyzet alapján 

egy új, nemzetközi mérőszámokat alkalmazó kvalifikációs rendszer javaslata került az Elnökség 

elé.  

• Az SZTT képviselőjeként, Dencső Blanka Szervezőbizottsági tagként a versenyek 

lebonyolításának véleményezése, jóváhagyása 

• Az idei évben, a megszakadt szezon egy hosszabb nyári szünetet indított el, melyet az MCSZ a 

szabályzatok (pl. versenyszabályzat, óvási szabályzat, WCF aktualizálása, etc.) rendbetételét 

kezdte el az MCSZ Sportigazgatójának vezetésével munkacsoportok által. Az SZTT tagjai aktívan 

részt vettek az MCSZ munkacsoportjaiban.  

 

• Szabályzatok munkacsoport. Szabályzatok aktualizálása, harmonizálása - Sárdi Péter, Kiss 

Zsolt. Szakmai hozzáértés. Véleményezés: Dencső Blanka 

 

2019/2020-as szezon projektjei 



• Képzések aktualizálása - Sárdi Péter, Kiss Zsolt. Anyagok elkészítésében való hozzájárulás. 

 

• Válogatott támogatási rendszer felülvizsgálata – Dencső Blanka, Sárdi Péter - szakmai 

segítség 

 

• OCSB A liga lebonyolítása a Covid árnyékában - Belleli Lajos, Sárdi Péter. Véleményezés: 

Dencső Blanka 

2021-as terv: 

- Csapatsportágra elkészített SWOT analízis (workshop keretében), majd már az Elnökséggel 

közösen akciótervek kidolgozása a következő olimpiai ciklusra vonatkozóan 

 

- A következő olimpiai ciklus számára előkészítendő, Vegyes Páros szakágának 

eredményességének mérőszámainak kialakítása, a kiemelt párosok felkészülésének 

támogatása és az MCSZ számára a kiválasztást és támogatást segítő rendszer kialakítása 

 

- Tervezett projekt, hogy meghatározzuk a válogatottak beszámolóinak az MCSz számára fontos 

és kötelező paramétereit. Támpontot adunk az Elnökségnek, hogy milyen adatokra, 

információkra lehet szükség a válogatottaktól annak érdekében, hogy a jövőre nézve hasznos 

adatbázissal rendelkezzen a szövetség szakmai és operatív vezetése. Akár két részre osztva, 

szakmai tapasztalatok / financiális konzekvenciák. 

 

  

 

2018. szeptember 25-én alakult a testület. 

A testület jogosultságai:  

- az adott verseny esetében felmerülő kérdésekben áll rendelkezésre 

- szakmai tanácsokkal (edzőket, csapatokat, válogatottakat, elnökséget, …), stratégiai 

gondolkodással lát el a curling sportág minden területét 

- csapatokon átívelően és magát a curling sportág fejlődését általánosságban szem előtt tartó 

és független testület, amely aktívan ill. proaktívan tesz javaslatokat a sportág fejlesztésére 

Operatíve Dencső Blanka, elnökségi tag tartja a kapcsolatot a tanácsadókkal egykapusként az összes 

terület számára.  

A felkért tagok legfőbb jellemzője, hogy aktívak és képben vannak a curling sportág jelenével, már 

meglévő jelentős hazai és nemzetközi verseny tapasztalatuk van, képesek látni a curling jövőjét, 

A Szakmai Tanácsadó Testületről 



stratégiai gondolkodással rendelkeznek. A tagok összetételénél fontos volt a nagy egyesületek és az 

azoktól független személyek részvételének egyensúlya. 

A felkérés egy olimpiai ciklusra szól, de évente újraértékelhető. Az idei 2020/2021-es szezonra minden 

tag továbbra is vállalta és ellátja a testületi tagságban a funkcióját. 

 A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai: 

Belleli Lajos – független: többszörös magyar bajnok, EB résztvevő, a katari szövetség kapitánya, edző, 

WCF delegált, WCF camp instructor/ coach 

Jakab Zoltán – független: többszörös magyar bajnok, EB résztvevő, utánpótlás edző 

Kiss Zsolt – UTE: Kétszeres vegyes páros világbajnok, többszörös magyar bajnok és EB résztvevő, edző 

Nagy György – VASAS: Ezüstérmes világbajnok, többszörös magyar bajnok, EB A ligában részt vevő 

játékos, többszörös Világkupa győztes, WCF delegált és bizottsági tag 

Sárdi Péter – FTC: vegyes páros VB résztvevő, magyar bajnok, junior és senior edző 

A testület tagjai a munkájukért lehetőséget kapnak egy általuk vagy az Elnökség által választott külföldi 

vagy belföldi szakmai rendezvényen való részvételre. 

 

 

 

 

 


