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Sportágfejlesztés menete

1. Adatgyűjtés / képbekerülés (bel- és külföldi tapasztalatok, közvéleménykutatás, 
tudományos eredmények, statisztikák)

2. Fejlesztendő területek azonosítása

3. Fontossági sorrend kialakítása

4. Intézkedések megtervezése

5. Intézkedések bevezetése

6. Hatáselemzés

7. Vissza a 1-es ponthoz

Összetett rendszer 

→ Óvatosan kell beavatkozni

Hatékony és széleskörű kommunikáció 

→ Visszajelzések összegyűjtése és megfontolása (döntésképesség határáig)

→ Kommunikáció fejlesztése: önkényesen kiragadott irreleváns példák, túlmagyarázás 



Jelenleg:

• Adatgyűjtés / képbekerülés fázis

• Szövetségi Kapitányokkal való együttműködés az elnökség által megjelölt elsődleges 
feladatokban / más nézőpont

• Eszközleltár aktualizálása / valaha beszerzett vs. meglévő → adatgyűjtés (1)

• Eszköz- kiadási és visszavételi szabályok véglegesítése és bevezetése

• Kulcs

• Fotós dokumentálás

• Kívülről is látható jelzés (FISA szabályokkal összeférő jelölés)

• Nyilvánosan megtekinthető táblázat

• Munkacsoportokban való részvétel (felelősként)

• OB. (2)

• Stratégia

• Továbbiak megalakítása várható



Fejlesztés fő területei

• Hazai versenyrendszer (3):
• Versenyek számának csökkentése, színvonalának és hangulatának emelése
• Párhuzamosan futó lokális események támogatása
• Később kezdő versenyzők felzárkózásának támogatása
• Diákolimpia MEFOB (ergón és vizen) frissen toborzott diákok részvétele
• Versenyzők megtartását elősegítő versenyszámok
• Versenyrendszer összehangolása
• OB program optimalizálása
• OB pontverseny összehangolása a MESZ célokkal
• Ősszel hosszútávú versenyek ösztönzése

• Finanszírozási rendszer finomhangolása (4):
• Húzó rendszer
• Célok egyértelműbb kifejezése
• Átláthatóság

• Edzői életpálya:
• A modell kicsinyített változatának bevezetése / MESZ ill. Állami forrás / több lábon állás
• Licenszrendszer kidolgozása
• Folyamatos fejlődés



Fejlesztés fő területei

• Klubrendszer: 
nevelőklubok, válogatott felkészítő klubok, szabadidős klubok. Legjobb irányok közös 
megtalálása és támogatása

• Létszámnövelés:
Toborzás központi támogatása

• Intézményvezetők központi megkeresése

• Toborzóvideók, plakátok készítése

• Közösségi média megjelenés

• Más sportágakat abbahagyó 15-16 évesek megtalálása

• Sportolók megtartása:

• Siker-, mozgás- és társasági élmény szerzés minden szinten



Fejlesztés fő területei

• Klubok munkájának központi segítése:
• Közös érdekek képviselete a hatóságoknál (sportvíz, vezetői engedély, 

üzemanyag ár, stb)

• Legjobban bevált módszerek elterjesztése (edzésnapló sw., 
teljesítmény nyomonkövetés, mérőeszközök, elemző módszerek, 
források)

• Szakmai anyagok fordítása és közreadása

• Biomechanikai mérések

• Külső szakemberek bevonása (sportélettan, erőfejlesztés, dietetika, 
pszichológia)

• Kommunikáció



Fejlesztés fő területei

• Szabadidős evezés (5):
Célunk: sport népszerűsítése, klubok több lábra állítása.
• Média
• Elérhető eszköz, és tárolási lehetőség
• Versenyek, rendezvények

• Egyetemi evezés:
Célunk: hasonló mint fent + esetleges átszivárgás
• Egyetem alatt evezni kezdő fiatalok számának növelése:

• Testnevelés kreditet letudni akarók nagyszámú eveztetése
• Tehetségesek bevonzása a rendszeres evezésbe
• Klubok érdekeltté tétele

• Coastal evezés:
• Oktatásra
• Élmények szerzésére
• Olimpiai szám?
• Versenyrendszerbe illesztés
• Támogatási rendszerbe illesztés



Kérdések?



• A kitöltött kérdőívet most, vagy holnap reggel kérem, hogy adjátok nekem.

• Várom a javaslatokat ill. kérdéseket:

szogi.laszlo@hunrowing.hu

+36302910415

Köszönöm a figyelmet!

mailto:szogi.laszlo@hunrowing.hu

