
 

 

Beszámoló az Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság   

2018. évben végzett munkájáról  
  

  

Tagjai: Szabados István  elnök  

  Halász Márta   tag   

  Fehér Tibor       tag    

  Hiervarter Ákos  tag  

  Bedőcs Gergely  tag  

  Schulek Dávid  tag  

  Dr. Kun László  tag  

  Mezei Zoltán   

    

tag (mindenkori VB elnök)  

 
Külsős referensek: Nagy Attila, Dávid Tibor 
 
A Bizottság a következő időpontokban tartott üléseket az év során:  
    

március  MRSZ, Budapest  

május  Folyondár Sportközpont, Budapest  

szeptember   Edzői továbbképzés, Budapest   

november  MRSZ, Budapest  

  

A tagság nem minden ülésen tudott teljes létszámban jelen lenni, de a főbb kérdésekben folyamatos 
online és telefonos egyeztetések előzik meg a döntéseket az év folyamán.  
  

Feladataink az egész évben: utánpótlás versenyek szervezése, csoportbeosztások elkészítése, az 
országos döntők előkészítése, utánpótlást érintő stratégiai- és napi kérdésekben véleményalkotás, 
döntések előkészítése, javaslatok a SZK és az Elnökség felé, majd az Elnökség döntéseinek 
végrehajtása.  
  

A Bizottság minden évben egyik fő feladata az adott évi (jelen esetben 2018. évi) Országos Mini Kupa 
megszervezése, lebonyolítása és ez idén sem volt másképpen. Az operatív munkacsoportot Halász 
Márta, Hiervarter Ákos és Szabados István alkották. A beérkező temérdek nevezés komoly kihívás elé 
állította a Bizottságot. A négy kategóriában (manó, mini, kismini, szupermini) összesen 159 csapat 
nevezett. A lebonyolítás sikeres volt, a résztvevők jól érezték magukat a visszajelzések alapján.   
 
Az OMB májusi döntőjének megszervezésében és lebonyolításában is a bizottság tagjai vettek részt 
tevékenyen. 
 
Az Országos Mini Bajnokságot még magasabb szintre emeltük 2018/19-ben a korábbinál, így 
szeptembertől egy „külsős” referens, és egy adminisztratív asszisztens bonyolította a bajnoksággal 
kapcsolatos operatív teendőket (nevezések kezelése, összesítése, ranglista frissítése, kapcsolattartás 
a csapatokkal, forgatókönyvek előkészítése, stb.).  
   

A 2017/2018. évi és a jelenleg is tartó bajnokságban koordináltuk az összes utánpótlás bajnokság 
csoportbeosztását. Mivel a TAO hatására jelentősen emelkedett az utánpótlás csapatok száma, így 
több tornát kellett lebonyolítani, erre a feladatra is „külsős” munkatársat kértünk fel, aki a 
csoportbeosztások előkészítését végzi. A 2018/2019-es szezon elején a beérkező nevezések alapján 
javaslatot tettünk a különböző korosztályú bajnokságok lebonyolítására, ami nem volt könnyű feladat, 
tekintve a sok újonc megjelenését.  



 

 

Bizottságunk aktívan részt vett a 2018/2019-es versenykiírás megalkotásában és a versenynaptár 
kialakításában, ami évről évre új kihívás elé állítja a Versenybizottságot. 
 
A 2015 őszén elindult szakmai anyagok készítését folytattuk 2018-ban is. Számos külföldi szakcikket 
fordíttattunk le, amelyekből egy kiadványt készítettünk és osztottuk ki az éves edzőképzésen 
megjelent edzőknek.  A Bizottság tagjai aktív szerepet vállaltak a Vollé!2020 Röpsuli Program keretein 
belül megszervezett testnevelőtanári továbbképzésekben, mint előadók.  
 
Vollé!2020 Röpsuli Programunk továbbra is nagy népszerűségnek örvend, közel 100 testnevelő és 
mintegy 2000 gyerek vesz részt a programunkban. Az idei év feladata, hogy átgondoljuk stratégiailag 
milyen szerepet szánunk ennek a szegmensnek a jövőben.  
 
Kiemelt eseményünk volt a 2018-as évben az FIVB edzőképzés, amelyet Magyarország első ízben 
rendezett. A második szintű kurzust egy török instruktor vezette, akinek Hollósy László volt a segítője. 
Nagyon népszerűnek bizonyult az esemény, hisz 32 jelentkező érkezett Tatára, ahol az 5 napos 
képzés végén 30-an sikeres vizsgát tettek. Szeretnénk minden évben FIVB képzést tartani elősegítve 
ezzel edzőink fejlődési lehetőségét. 
 
 
 
  

   

  

  

Gödöllő, 2019. május 3.            
                  

                  

                       

 

 

    

    

Szabados István   

      IUB Elnök     


