
JAVASLAT 

a „Legfiatalabb korosztályokat érintő utánpótlás-fejlesztési program” bevezetésére 

A javaslat tartalma: 

Sportágunk nemzetközi tendenciáihoz igazodva, valamint az edzéselméleti ismeretek, a 

gyermekek mozgás-motorikus és mentális-lelki fejlődésének törvényszerűségeit is figyelembe véve 

javasoljuk, hogy a COVID járvány lecsengését követően, talán 2021 tavaszától kerülhessen 

bevezetésre az 5–11 év közötti asztaliteniszező palánták felkészítésének és versenyeztetésének 

komplex programja. 

A javasolt program elemei: 

1. Az 5–7 éves kezdőkkel való szakosztályi foglalkozás, pályázat útján, pénzügyi- és 

eszköztámogatással, a MOATSZ-al kötött együttműködési megállapodás alapján. 

Tervezett kezdési időpont: 2021. szeptemberben, a COVID járvány remélt lecsengését 

követően 

 

2. Elméleti és gyakorlati szakmai továbbképzés, az egyes területek legautentikusabb 

szaktekintélyei részvételével (sportszakmai, pedagógia, pszichológiai, élettani és a 

szenzitív időszakokat figyelembe vevő fizikai képességfejlesztés témaköreiben). 

Tervezett kezdési időpont: 2021. szeptemberben, a COVID járvány remélt lecsengését 

követően 

 

3. Az U9 és U10 korosztályok speciális versenyrendszere kialakításával kapcsolatos 

elképzelések. 

Az első verseny tervezett időpontja: 2021. májusban, a COVID járvány remélt lecsengését 

követően 

 

4. A „Jövő asztalitenisz reménységei program”, a 8–10 évesek kiemelt foglalkoztatásának 

szakmai programterve, rendszeres, havi 3 napos összetartásokkal, hétközi egyéni 

foglalkozásokkal. 

Tervezett kezdési időpont: 2021-ben, a COVID járvány alakulásának függvényében 

 

5. Ifjúsági Asztalitenisz Világfesztivál, 2022., Győr 

Az U11-es, esetleg az U12 és U13 korosztályokban való részvétel, ami lehetőséget 

biztosítana a távoli földrészekről is érkező kortársakkal való találkozásra, erőfelmérésre, 

nemzetközi tapasztalatok és akár az egész sportpályafutást is meghatározó élmények, 

belső motivációk kialakulására. 

Időpont: 2022. június 

 

6. „Pláza-pingpong” akció, mint egy hatékony toborzási lehetőség. 

Tervezett kezdési időpont: 2021. április-májusban, a COVID járvány remélt lecsengését 

követően 

 

  



Az 5–7 éves kezdőkkel való szakosztályi foglalkozás támogatásának rendszere 

a) A MOATSZ e témában pályázatot írna ki. 

A pályázati támogatás teljes összege: évi 12 millió forint 

A pályázat kiírásának javasolt időpontja: 2021. március-április, a COVID járvány alakulásának 

függvényében 

b) Pályázati feltételek: 

● Infrastruktúra: 

rendszeresen igénybe vehető, minimum 4–6 asztal felállítására alkalmas kulturált 

edzéshelyszín 
● Edzésidő: 

fokozatosan növekvő heti edzésszámmal és edzésidővel, első félévben minimum heti 

2, majd 3, a második félévben heti 3, majd 4 edzéssel, kezdésként 1–1,5 óra 

időtartammal 
● Humán erőforrás: 

2 edző és legalább 1, lehetőség szerint 2 edzőpartner alkalmazása szükséges 

1 fő kezdőcsoportot vezető edző, aki egyúttal egyéni foglalkozásokat is vezet (legalább 

középfokú edzői képesítéssel és legalább 2 éves edzői gyakorlattal, vagy alapfokú 

edzői képesítéssel és 5 éves edzői gyakorlattal kell rendelkeznie) és további 1 fő 

egyéni foglalkozást végző edző (lehetőség szerint edzőtársához hasonló képzettséggel 

kell rendelkeznie), 

1–2 fő edzőpartner, kritérium: legalább NB2 színvonalon játszó, korszerű technikai 

tudással rendelkező legyen 
● Csoportlétszám: 

minimum 6–8 fő (fiú, leány) 
● Szakmai továbbképzés: 

a közreműködő szakemberek számára kötelező lenne a 2 napos elméleti és gyakorlati 

továbbképzésen való részvétel 
● Szakmai beszámoló: 

félévente részletes szakmai beszámolót kellene készíteni az edzésmunkáról, a 

játékoslétszám alakulásáról, lemorzsolódásról, új gyerekek bevonásáról 
● Toborzás: 

esetenkénti sportági bemutatók szervezése toborzás céljából 
● Pályázati támogatás: 

Pénzügyi támogatás: 1.200.000–2.000.000 Ft/év a sikeres pályázók számának 

függvényében, félévente történő kifizetéssel. 

Eszköztámogatás: edzéslabda, esetleg más szükséges eszköz (pl. térelválasztó) 
● Nyertes pályázók száma: 

az első évben maximum 10 egyesület kerülne kiválasztásra a pályázók közül, 

az az egyesület is pályázhat, amelyiknek jelenleg is van kezdőcsoportja, azonban csak 

a 7 éves vagy fiatalabb gyerekeket lehetne figyelembe venni 
● Együttműködési megállapodás: 

a sikeres pályázókkal a MOATSZ együttműködési megállapodást kötne, melyben 

rögzítésre kerülnének az elvárások és feltételek biztosítása 
● A pályázatok elbírálása: 

a pályázatok elbírálásánál az egyesületek eddigi utánpótlás-nevelő tevékenysége is a 

szempontok között szerepelne 
  



A szakmai továbbképzés programja 

● A továbbképzés tervezett időbeosztása: 

2 napos továbbképzés megszervezése tűnik a legcélravezetőbbnek. 

1. nap:  
10.30–12.30 Előadás, bemutató 

13.00–14.30 Ebédszünet 

14.30–16.30 Előadás, bemutató 

16.30–17.00 Kávészünet 

17.00–19.00 Előadás, bemutató 

2. nap: 

09.30–11.30 Előadás, bemutató 

12.00–13.30 Ebédszünet 

13.30–15.30 Előadás, bemutató 

15.30–16.30 Záró megbeszélés 

● A továbbképzés tárgykörei: 
a. Kezdők és a 8–10 éves haladók oktatásának elmélete, gyakorlati bemutatókkal. 

Szóba jöhető előadók: Volper László, Oláh Zsuzsa, Tokaji Sándor és ?. 

DVD-n lévő oktatófilm és a magyar nyelvre lefordított német szakkönyv 

segédanyagként kerülhetnének felhasználásra. 

b. A játéktechnika és az adogatások tökéletes végrehajtása, a lábmunka oktatásának, a 

sorban állásos módszer alkalmazásának módszertana. Szóba jöhető előadók: Aranyosi 

Péter és Fang Yan. 

c. Az ügyesség-, a koordinációs- és általános fizikai képességfejlesztés elmélete 

gyakorlati bemutatókkal. Szóba jöhető előadók: Wirth Vera, Papp József, Bárkányi 

Gabi, Galambos Éva, Katona Bori és Rozsnyói Tibor. 

d. Pszichológia, sportpszichológia, pedagógia előadás. Előadó: dr. Lénárt Ágota. 

e. Élettan, sportélettan előadás. Előadó: dr. Petrekanits Máté. 

 

 

  



Az U9 és U10 korcsoport speciális versenyrendszere 

● A versenyek száma: 
2 verseny a tavaszi, 2 verseny az őszi szezonban. 

● A versenyen való indulás feltétele: 
Legalább 1 év rendszeres edzéseken való részvétel igazolása. 

● Ranglistapont, országos ranglista: 
A versenyen elért eredmények ranglistapont szerzéssel nem járnak és ranglista sem kerülne 

alkalmazásra. 

A kiemelésekre az U11-es ranglista, illetve az előző versenyen elért eredmények alapján 

kerülhetne sor. 

● Verseny lebonyolításának szisztémája: 
Az U9 és az U10 korcsoport között átjárásra nincs lehetőség. 

Körmérkőzéses vagy vegyes (kör, majd kiesés) rendszerű, az indulók számának 

függvényében. 

A mérkőzések a körmérkőzéses szakaszban vagy körmérkőzéses lebonyolítás esetén 

3 szettesek lennének (3:0 vagy 2:1), a kieséses szakaszban pedig 2 nyert szettesek lennének. 

A versenyzők rajtszámot viselnének, hogy az értékeléseknél lehessen őket azonosítani. 

● A verseny programja: 
– köszöntő, a program ismertetése, a túlzott szorongást oldó, kellemes légkort biztosítani 

célzó tájékoztatás 
– közös bemelegítés 
– körmérkőzés vagy vegyes rendszerű „főverseny” 
– 5 poénos villámtorna, akár a fiúkat és a leányokat nem különválasztva 
– „5 irányú futás” teszt és a drop vagy nyesés ellen a hibátlanul végrehajtott pörgetések 

számát értékelő teszt végrehajtása 
– közös nyújtás 
– értékelés dicséretekkel, a hibákra való figyelemfelhívással, motiváló hatásokkal 

● Díjazás: 
Minden versenyző elegáns kivitelű oklevelet kapna 

● Különdíjak: 
– a főversenyen elért eredmény alapján 
– a villámtornán elért eredmény alapján 
– 5 irányú futás eredménye alapján 
– pörgetőverseny eredménye alapján 
– legszebb technikájú versenyző számára 
– legjobban küzdő versenyző számára 
– fair play díj 
– legjobban bemelegítő versenyző számára 
– legjobban nyújtó versenyző számára 
– legtöbb versenyzőt indító szakosztály számára 

● Értékelő személyek: 
Az utánpótlás szakágvezetők és 1–1 fő klubfüggetlen kijelölt szakember 

● A szakosztályok éves teljesítményének értékelése: 
Az évi 4 versenyen produkált eredmények, a versenyprogramok egyéb feladataiban nyújtott 

teljesítmények, valamint a szakosztályt képviselő versenyzők számát figyelembe véve 

kerülnének értékelésre a szakosztályok. 

● Az 1 évre vonatkozó összdíjazás: 3.000.000 forint 
Ez az összeg az eredmények, értékelések és létszám alapján kerülne felosztásra a legjobb 8 

egyesület között. 

● A megszerezhető szakosztályi pontok javasolt rendszere: 

Sorsz
. 

Versenyprogram, verseny produkció, 
résztvevői létszám 

pontszám 

I. II. III. 5–8. 



1. főverseny 60 40 30 20 

2. villámtorna 30 20 10 – 

3. pörgető verseny 30 20 10 – 

4. résztvevői létszám versenyzőnként 15 pont 

● Záróverseny: 
Az év 4., egyben utolsó versenye a záróverseny ünnepélyességével jelezhetnénk, hogy 

sportágunk kiemelt eseménysorozatának befejező programjáról van szó.  

Az év során mutatott dicséretes edzői, edzőpartneri tevékenységek is kiemelésre 

kerülhetnének, és az elismerésre leginkább rászolgálókat a MOATSZ külön dicséretben 

részesíthetné. Ebben a programban szerepet kaphatnának az aranycsapat tagjain kívül a 

jelenlegi ifjúsági és felnőtt válogatott tagjai is. 

 

  



Pláza-pingpong akció 

A mai körülmények között sajnos nem egyszerű feladat az 5–7 éveseket sportágunkhoz vonzani. A 

helyi adottságoknak megfelelő kreatív toborzó megoldások között, főleg az óvodások és az 1. 

osztályos általános iskolások körében történő toborzás célú bemutatók mellett javasoljuk a 

hatékonynak tűnő „Pláza-pingpong” akció megszervezését is. 

Ehhez nem kell más, mint a helyi bevásárlóközponttal egyeztetve egy pingpongasztal és a 

térelválasztó paravánok odaszállításával hétvégi bemutatókat tartani és toborzó szórólapokat 

osztogatni. 

 

Összegzés 

Az utóbbi évtized néhány örömteli kiemelkedő eredménye dacára már évek óta érzékelni lehet, 

hogy sportágunk fiatal korosztályaival kapcsolatos kérdések jogos aggodalomra adnak okot. 

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a jövő sikerei a jelen igényes, sportágunk jellegéből 

fakadóan nagyon specifikus utánpótlás-nevelő tevékenységén múlnak, miközben az utánpótlás-

nevelés legfőbb színterei, az utánpótlás-neveléssel foglalkozó szakosztályok sok sebből véreznek. 

Ezt az ellentmondásos kettősséget feltétlenül fel kellene oldanunk.  

Ennek egyik első stratégiai fontosságú megnyilvánulása lehetne a jelen javaslatban 

megfogalmazott, a legfiatalabb korosztályokat érintő utánpótlás-fejlesztési igen innovatív komplex 

program. 

A sportági bázis szélesítése mellett az elsődleges cél a legfiatalabb korosztályok számára a 

minőségi edzésmunka feltételeinek biztosításával, a szakosztályok motiválásával elindítani egy 

kiemelkedő, nemzetközi sikerekre is képes új generáció felnevelését, az 5–7 éves kezdők első 

lépéseitől kezdve, legalulról építkezve. 

 


