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Szeretném megosztani veletek pár pontban a gondolataimat, javaslataimat, amiket szerintem sokan tudunk
és mondtunk is már, de véleményem szerint ezek a feltételek kellenének minimum, hogy a magyar
asztalitenisz előre tudjon mozdulni. Biztos vagyok benne, hogy nem teljes és nem tökéletes a lista. Biztos
vagyok abban is, hogy még sok pontot hozzá tudnátok írni. De bízom benne, hogy sok pontban egyet értetek
velem.
1. Feltérképezni, adatok összegyűjteni, hogy pontosan hány utánpótlás klub működik Magyarországon.
Hány igazolt utánpótlás játékos van egy adott klubban és ők milyen korosztályba tartoznak. Hány edző
dolgozik egy adott klubban. Ezt megyékre is lebontani.
2. Felmérni, pontos képet kapni, hogy milyen helyzetben vannak a klubok, pontosan mire van szüksége az
egyesületeknek (eszköz, bér támogatás, stb.). Mik a legsürgősebbek.
3. Létrehozni egy független szakmai bizottságot (tagjai kizárólag olyanok, akik az asztaliteniszben
eltöltöttek egy bizonyos időt és átfogó részletes ismeretekkel rendelkeznek), ami ezeket az adatokat,
igényeket értékeli és az elnökség elé terjeszti be javaslatát.
4. Az válogatott és régiós edzők kijelölésének kérdésében a szakmai bizottság állásfoglalása kerüljön az
elnökség elé.
5. Szakmai bizottság feladata egy teljesen új utánpótlás koncepció kidolgozása. A francia és a német modell
tanulmányozása, felkérni Bátorfi Csillát és Tóth Krisztinát, hogy osszák meg ismereteiket és segítsenek a
kidolgozásában.
6. A műhelytámogatások elosztásában objektív döntések. Azokat a klubokat is támogatni, akik nem tudják
saját magukat fent tartani.
7. Létrehozni, kijelölni régiós központokat (akár meglévő egyesületekből), ahol az adott régió legjobb
utánpótlás játékosai együtt tudnak időről időre edzőtáborozni. Kinevezni valódi régiós edzőket, akik tartják
a kapcsolatot az adott régióban működő utánpótlás klubokkal.
8. Létrehozni országos utánpótlás csapatbajnokságot lépcsőzetes rendszerben. Megyénkénti utánpótlás
csapatbajnokságok, onnan fel lehet jutni a régiós csapatbajnokságba és onnan az országosba. Megyei, régiós
szinten is jutalmazni (pl. eszköz) a legeredményesebb klubokat. Ezzel is ösztönözni a klubokat, hogy minél
több csapatot indítsanak el.
9. Az utánpótlásnál nagyobb súlyt adni a megyei és régiós egyéni versenyeknek. Jutalmazni a klubokat,
ezzel is ösztönözni, hogy minél több versenyen, minél több játékost indítsanak el.
10. Iskolaprogram kiterjesztése, ami nem csak a statisztikai adatokat javítja, hanem minőségben is
hozzájárul a magyar utánpótláshoz. Cél a 6-8 évesek, alsó tagozat, első és második osztály. Ez úgy
valósítható meg, hogy az iskolaprogramon keresztül az egyesületekhez eljuttatni a gyerekeket és nem csak
úgy, hogy adunk az iskolának 2 asztalt és 100db labdát, mert attól még a gyerek nem biztos, hogy le fog
menni egy klubba pingpongozni. Toborzás egyenesen a klubokhoz irányítva. Ebben a helyi klubok is részt
vesznek. Cél: az utánpótlás játékos állomány növelése.
11. Edzői továbbképzés, konzultáció 3 havonta, akár egy utánpótlás edzőtábor keretén belül. Elemzések,
modern mozdulatok elemzése, edzéstervek, játékosok felépítésének elemzése, stb. Hazai edzők,
szakemberek mondják el tapasztalataikat.
12. Válogatási elvek az utánpótlás és a felnőtt válogatottnál is. pl.: világversenyre automatikusan utazik az
aktuális Magyar bajnok, aki a ranglistán az első helyen áll, vagy a nemzetközi mezőnyben legelőrébb van,
stb.
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13. Magyar utánpótlás játékosok tudásának összehasonlítása a nemzetközi mezőnnyel, a nemzetközi
mezőnyben elfoglalt helyük meghatározása és rövid (1év), közép (2-3év) és hosszú (5év) távú célok kitűzése
és ennek megfelelően menedzselési koncepció kidolgozása.
14. Edzőbizottság átalakítása, ami kizárólag szakmai alapon dönt. Tagjai: a legeredményesebb (pl.5) és/vagy
a legnagyobb bázissal rendelkező utánpótlás klubokból (1 fő/klub), utánpótlás és felnőtt válogatott edzők.
15. Az edzőbizottság és a szakmai bizottság (akár közösen) szakmai javaslatokat nyújthat be az
elnökségnek.
16. Játékos bizottság felállítása, amely javaslatokat készíthet elő az edzőbizottság és az elnökség számára,
vezetője elnökségi tag.
17. Felkérni a külföldön dolgozó magyar edzőket (pl. Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina, másokat), hogy évente
legalább kétszer tartsanak előadást.
18. Utánpótlás szinten is közös edzőtáborok szervezése más országok válogatottjaival.
19. A honlapon feltüntetni az utánpótlás és felnőtt válogatott, régiós válogatott keretek tagjait, edzőit.
20. Az eszköztámogatásokat minden esetben pályáztatás útján meghirdetni.
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