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Bevezető

A Magyar Tenisz Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a 2021. évre vonatkozó szakmai munkát a
az elmúlt években sikeresen bevezetett programok folytatásán kívül, a 2020- ban előkészített,
és 2021-ben az Elnökség és Közgyűlés által is elfogadott hosszútávú stratégiájára építette.
(Megújult Szakmai koncepció)
A szakmai célok megvalósítása- és a válogatott programok működése tekintetében a
megfelelő döntési jogkörrel felruházott szakmai személyek és a Versenysport és Utánpótlás
Bizottság (továbbiakban: VSUB) volt megbízva, és munkájukat az MTSZ mindenkori
alapszabálya alapján, továbbá a szervezeti és működési szabályzat és a válogatott
programokra vonatkozó szabályzói figyelembevételével végezték. A szakmai programok
végrehajtásakor kiemelt hangsúly volt fektetve a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban:
MOB) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) által meghatározott
támogatási

feltételek

érvényesülésére,

továbbá

a

nemzetközi

szövetségek

által

meghatározott követelmények betartására.
A szakmai programok működése és működtetése folyamatos megfigyelés és értékelés alatt
van. A programok hatékony vezetése tekintetébe, a szakmai stáb a saját hatáskörében tartozó
részeket módosította és aktualizálta, illetve határozati javaslatait továbbította a mindenkori
Sportigazgatónak, illetve a VSUB-nek tárgyalásra és az Elnökségnek döntéshozatalra. A
programok operatív szintű működését az MTSZ által alkalmazott szakmai vezetők, edzők és
egyéb szakmai stábtagok hajtották végre. A programok működése és folyamatosságának
biztosítása érdekében a szakmai stáb heti rendszerességgel ülésezik.
2021-ben a sportszakmai programok a Magyar Tenisz Szövetség megújult szakmai
koncepciójának megfelelően az alábbi öt fő pillér mentén működnek:
−
−
−
−

Gyerektenisz
Versenysport és utánpótlás
Edzőképzés
Társzakágak ( F.É.T., Szenior tenisz, Amatőr tenisz, Strandtenisz )

− Általános sportágfejlesztési programok és projektek (Játékvezetők-verseny bírok, IT
fejlesztés, támogatási projektek)
Az MTSZ szakmai programjaira vonatkozó támogatások célja, hogy minél több sportoló
felkészülését-, a hazai és külföldi versenyzéssel járó költségeit támogassa, továbbá a
programokban alkalmazott azon szakemberek bérköltségeit átvállalja, akik folyamatos
szakmai felkészülést és támogatást biztosítva segítik a játékosok fejlődését. Az utánpótlás és
versenysport támogatásán túlmenően, kifejezetten fontos a minőségi versenyrendezésre, a
tömegbázis növelésre és a sportág népszerűsítésre fordított anyagi források célirányos
felhasználása. Mindezen feladatok megvalósítása érdekében a szövetség a meglévő
szabályzóiban rögzített feltételrendszereket alkalmazta, továbbá pályázati és jelentkezési
úton döntött a támogatások mértékéről és a támogatottak személyéről.
A válogatott programokban résztvevő játékosok támogatásakor, a rendelkezésre álló állami
támogatások és az MTSZ szponzori források csak részben fedezték a programokban résztvevő
játékosok éves költségeit. Ebből kifolyólag a támogatások elosztása, azaz a célirányú
felhasználása, a válogatott szabályzókban lefektetett feltételrendszer mentén történt,
legfőképpen

figyelembe

véve

a

játékosok

életkorát,

fejlődési

potenciálját

és

eredményességét.
A kitűzött célok és a programok eredményessége tekintetében a szövetség mindent megtett
annak érdekében, hogy a játékosokkal, a szülőkkel és klubokkal eredményes és együttműködő
partneri viszonyt alakítson ki. Az eddigi elért eredmények a szülők, az edzők és a sportolókat
felkészítő klubok kölcsönös együttműködése nélkül nem valósulhattak volna meg.
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Szakmai stáb felépítése

Az MTSZ 2021. évi szakmai programokban résztvevő személyek
Sportigazgató:
-

Sávolt Attila

Fejlesztési igazgató:
-

Bardóczky Kornél

Férfi szakág:
-

Noszály Sándor edző Next Gen

-

Palágyi Miklós edző Next Gen

-

Köves Gábor Davis Kupa kapitány

Női szakág:
-

Babos Csaba BJK kupa kapitány

-

Fekete Rudolf edző Next Gen

Utánpótlás válogatott edzők
-

Gulyás István lány utánpótlás

-

Kisantal Péter fiú utánpótlás

Válogatott erőnléti stáb
-

Vaskó Balázs erőnléti edző

-

Borbás Rita teljesítmény diagnosztikai munkatárs

MTSZ szakmai stáb egyéb tagjai
-

Dr. Szatmári Attila keretorvos

-

Bartha Kincső fizióterapeuta

-

Fonó Rita sportpszichológus

-

Sebestyén Kata gyerektenisz vezető

-

Bor Péter társzakágak koordinátor

-

Guti János szakmai munkatárs

-

Papp Sándor edzőképzés szakmai tanácsadó

-

Enyedyné Horváth Réka verseny adminisztrátor

Bizottságok 2021-ben
- Sportolói Bizottság: Babos Tímea (elnök), Gálfi Dalma, Jani Réka, Balázs Attila,

Fucsovics Márton, Noszály Sándor és Temesvári Andrea - Elnökségi kapcsolattartó:
Markovits László
- Versenysport és Utánpótlás Bizottság: Selmeci Petra (elnök), Bocskay József,

Fekete Rudolf ifj., Győrbíró Zsolt, Punyi Gábor, Simara János, Szendrei Dániel,(

Mihálka Attila) -Elnökségi kapcsolattartó: Vágó László
- Fegyelmi Bizottság: Kardosné dr. Mészáros Viktória (elnök), dr. Fecser Péter,

dr.Ivanics Dorina - Elnökségi kapcsolattartó: dr. Homonnay Géza
- Társszakágak Bizottsága: Pintér András (elnök), Bíbok Tamás, Tállay Miklós -

Elnökségi kapcsolattartó: Zwack Sándor
- Játékvezetői, Versenybírói Bizottság: Gergely Ákos (elnök), Krupanicsné Rácz

Veronika, Nyírő László, Szörény Rezső, Ujszászi Máté - Elnökségi kapcsolattartó:
Lantos Csaba
- Vidék Bizottság: Simon István (elnök), Ádor Zsolt, Hajnal István, Pákai Norbert, Úr

Csaba - Elnökségi kapcsolattartó: Balaicz Zoltán
- Női Bizottság: Temesvári Andrea (elnök), Cseresnyés Réka, Gál Andrea, Gy. Szabó

Csilla, Hossó Nikoletta, Sinkó Andrea - Elnökségi kapcsolattartó: Schmitt Gréta
- Fogyatékossággal Élő Teniszezők Bizottsága: Gubacsi Zsófia (elnök), Fábián

Ágnes, Máthé Gábor, Medvegy Judit, Poós Gergely - Elnökségi kapcsolattartó:
Noszek Péter
- Infrastrukturális Fejlesztésekért Felelős Bizottság: dr. Kosztoványi Roland (elnök),

Becsky András, dr. Herczegh Attila, Erdei Csaba, Kendik Géza, Koszó József, Marázi
Márton, Mikus Zoltán, Velcz Zsolt - Elnökségi kapcsolattartó: Vágó László
- Kommunikációs és Nyilvánosság Bizottság: dr. Török Gábor (elnök), Sápi Zsófia,

Pécsi Norbert, Ablonczy Ákos, Németh Gergely - Elnökségi kapcsolattartó: Nagy
Zoltán Péter és Nagy Zsolt
- Edzőképző Bizottság: Papp Sándor (elnök), Köpf Károly, Nemes Gábor(elnök),

Rácz Levente - Elnökségi kapcsolattartó: Markovits László
- Gyerektenisz Bizottság: Szombati-Serfőző Eszter (elnök), Bogyó Tamás, Csordás

Attila, Dékány Marcell, Fonó László, Monostori Tamás, Tóth Judit Bianca Elnökségi kapcsolattartó: Noszek Péter
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Sávolt Attila szakmai igazgató beszámolója
Az előremutató szakmai folyamatoké a jövő

Az alapszabály elfogadásával lezárult egy korszak. Az új vezetés a játékosokat, az edzőket és
a szülőket helyezte a figyelem központjába
Az új alapszabály megalkotása szükségszerű lépés volt, hiszen technikailag és jogilag egyaránt
sok helyen pontatlan, illetve hiányos volt a régi, ráadásul több szempontból már nem is felelt
meg a hatályos jogszabályoknak. Közel egyéves folyamat előzte meg a végleges szöveg
megfogalmazását, amely számtalan egyeztetés eredményeképpen alakult ki. A tagszervezetek
több fordulón keresztül véleményezhették, s több személyes konzultációra is sor került ennek
kapcsán. Ez a folyamat, valamint a szavazati arányok ugyanakkor azt is megmutatták
számomra, hogy a magyar tenisztársadalom bízik az új vezetésben, az új elnökségben. Úgy
érzem, ezért a bizalomért nagyon sokat tettünk, az új alapszabály elfogadása ezért egy korszak
végleges lezárását is jelenti.
A 2021-es esztendő során nyolcvan százalékban a múlttal kellett foglalkoznunk, húsznál
biztosan nem jutott több a jelenre és a jövőre. A kialakult helyzetben azonban ez sajnos
elkerülhetetlen volt. Úgy látom, mostantól kezdve ez az arány megfordulhat. S ha nem is
húsz−nyolcvan százalékban, de többségében már az előremutató szakmai folyamatok
kerülhetnek a középpontba. A kommunikációnkban is átkerülhet végre erre a hangsúly, ami
válasz a tenisztársadalom és a szakmai vezetés részéről megfogalmazott jogos igényre. S bár
vannak még függőben lévő ügyek, a továbbiakban nem szeretnénk, ha a korábbi vezetés alatt
történtek vinnék el a figyelmet.
Ami számomra a legfontosabb, hogy a sportágban korábban kialakult légkört
emberközpontúvá tettük, a játékosok, az edzők és a szülők kerültek a fókuszba. Mind a
vezetés, mind pedig a válogatottak mellett dolgozó szakemberek arra törekszenek, hogy minél
jobb és szorosabb kapcsolatot ápoljanak a tenisztársadalom szereplőivel. A mindennapos

párbeszéd és a közgyűlésen történtek alapján bátran kijelenthetem, ezeket a törekvéseket a
nagyon nehéz év ellenére is látja és érzékeli a tagság.
A sportban, a teniszben pedig különösen, hosszú távra kell tervezni, ezért a szakmai
elképzeléseink gyakorlatilag folyamatban vannak, igazán semmire sem jelenthetem ki, hogy
teljes egészében megvalósult a 2021-es évben. Fontos, hogy több mint húsz versenyre tudtuk
utaztatni a junior válogatott tagjait. Igaz, ez a múltban is jól működött, tehát egy meglévő
modellt vettünk át és erősítettünk. A lehetőségekhez képest ezt a jövőben tovább szeretnénk
bővíteni. Hasonlóan fontos számomra az edzőképzés, amelyben sokat haladtunk előre,
elsősorban Papp Sándornak köszönhetően. Az ő vezetésével lassan elkészül egy hosszú távú
koncepció, amelyet az MTSZ a Testnevelési Egyetemmel és a többi oktatási intézménnyel fog
összehangolni. Eredményként értékelem a nagyon komoly IT-fejlesztés elindítását is. Célunk,
hogy

a

huszonegyedik

század

követelményeinek

megfelelő,

teljesen

digitalizált

versenyrendszert tudjunk felállítani. A játékosok regisztrációjától kezdve a tagszervezeti
tagdíjfizetéseken, a nevezési díjakon, a sorsolásokon keresztül az élő eredménykövetésig.
Abban bízunk, hogy 2022-ben, ha nem is teljes egészében, de már működőképes lesz.
Semmiképpen sem szeretném Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma kiugró
eredményeit a szövetség érdemeként feltüntetni, hiszen ezek egyéni sikerek, és minden lány
mögött áll egy-két olyan ember, akinek ez valójában köszönhető. Mi azzal tettük hozzá a
magunk részét, hogy olyan hátteret tudunk biztosítani számukra a NEK-en, amely megkönnyíti
a felkészülésüket. Tizenhat−tizennyolc év felett valamennyi, a mérföldköveket teljesített
játékos szabadon használhatja a létesítményt, akár a saját stábjával, akár az MTSZ
szakembereivel. Utóbbiak között teniszedzők éppúgy vannak, mint kondiedzők vagy
fizioterapeuták. Versenyzőként nekem is nehéz volt megoldanom az itthoni edzéseket, mi erre
kínálunk most teljes körű lehetőséget.
A „Next Gen” fiúk gyakorlatilag évek óta százszázalékosan MTSZ-háttérrel dolgoznak. Ez a
csapat különösen jól összeállt, mind a játékosok, mind pedig a szakemberek szempontjából.
Piros Zsombor, Marozsán Fábián, Valkusz Máté, Fajta Péter és Velcz Zsombor az utóbbi

hónapokban egyaránt szép eredményeket ért el, s ez azt is mutatja, hogy a rendszer jól
működik. Ennek kapcsán említeném az egyik legnagyobb szívfájdalmamat, hogy a lányoknál
viszont nem sikerült hasonló egységet megvalósítani. Nagy Adrienn, Drahota-Szabó Dorka,
Tóth Amarissa és Szabanin Natália nem igazán élt a számukra felkínált lehetőséggel, pedig a
közös edzések, közös utazások nagy segítség lenne ahhoz, hogy megvessék lábukat a felnőtt
élvonalban. Erőltetni természetesen senkit nem fogunk, de az ajtó minden szempontból és
továbbra is nyitva áll előttük.
Talán még az előzőnél is nagyobb szívfájdalom a számomra, hogy hiába hirdettük meg a vidéki
tenisz felélesztését és fejlesztését egyik fő célunkként, egyelőre nem találtunk hatékony
megoldást a problémára. Pedig a vidékbizottság lelkiismeretesen „bombáz” minket ötleteivel
és javaslataival. A megyei igazgatóságok alapszabály általi rendezése már jó irányba mutat, ám
ez elsősorban az amatőr bázisok felkarolására lesz alkalmas. Az igazi kérdés a versenysport és
az utánpótlás-nevelés fejlesztése. Remélem, egy év múlva már ezen a téren is konkrét
eredményekről tudok majd beszámolni. Éppen úgy, mint a felnőttek versenyével
kapcsolatban. Szerettünk volna egy nyolc−tíz, egymillió forint összdíjazású tornából álló
sorozatot elindítani, a jelenlegi költségvetés azonban ezt még nem tette lehetővé.
Amennyiben a szakmai vonalra vonatkozó előterjesztéseket a kormány elfogadja, akkor már
akár 2022-ben lehetőségünk lehet ezek megvalósítására. De hasonló terveink vannak a felnőtt
ITF-tornákkal kapcsolatban is. A szeptember végén megrendezett női és férfi huszonötezer
dolláros viadal rengeteg pozitív tanulsággal szolgált, ezért nem kérdés, hogy a következő
években a hazai és a nemzetközi versenyrendezés terén egyaránt előbbre kell lépnünk,
kifejezetten olyan tornákban gondolkodva, amelyek igazán segítik a magyar játékosok
előmenetelét, ugyanakkor gazdaságilag is kellőképpen megfontoltak.
Sokat dolgoztunk a Lázár János elnök úr által elképzelt két programon. Az egyik az országos
infrastruktúra-fejlesztési előterjesztés, amely közel hatvan országos teniszklub fejlődését,
épülését, szépülését könnyítené meg. A Körmöczy Zsuzsa nevét viselő szakmai
kormányelőterjesztés pedig olyan, általam is különösen fontosnak vélt területeken segítené

az előrelépést, mint például a gyermektenisz, az edzőképzés vagy a már említett felnőtt-tornák
rendezése. Mind a két program elkészült és a kormány előtt van.
Az én munkámat nagyon sokban segítik a felállított bizottságok. Javaslati folyamatai által
ugyanis sokkal több ember véleményét vonjuk be és hallgatjuk meg a konkrét munka során,
mint az korábban tapasztalható volt. Bevallom, vannak olyan testületek, amelyek nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és nem elég aktívak, de a versenysport-, a
gyermek-, a játékvezetői vagy az infrastrukturális bizottság óriási munkát tett le az asztalra,
szakmai igazgatóként bizalommal támaszkodom a véleményükre. S bár az alapszabály és az
SZMSZ szerint jelenleg nincs döntési jogkörük, mégis arra törekszünk, hogy az általuk
meghatározott javaslatokat változtatás nélkül juttassuk el az elnökséghez. Számomra az is
előremutató, hogy ezeken a bizottsági üléseken sokszor heves viták alakulnak ki, hiszen éppen
ezek az értékes nézeteltérések viszik előre a sportágunkat.
Elkészült az a szakmai anyag is, amely az MTSZ hosszú távú fejlesztésén belül a játékospályamodellt írja le. Nemzetközi, nagyrészt kanadai minta alapján, a hazai viszonyok
figyelembevételével alkottuk meg azt a szövetségi ajánlást, amely a legfiatalabb, öt-hat éves
korosztálytól a profi karrierig meghatározza a szükséges technikai, taktikai, fizikális és mentális
képességek, adottságok és tudás szintjét. Azt gondolom, hogy a jövő szempontjából ez egy
nagyon fontos anyag. A novemberi szakmai konferencián már bemutattuk a hazai
edzőtársadalomnak, és örülök a pozitív fogadtatásnak. Erre különösen büszke vagyok.
Jó ideje dédelgetek egy elképzelést, amelyet óvatosan már az elnökség felé is
megfogalmaztam. Szeretném, ha a Nemzeti Edzésközpont a jövőben nem adná ki hosszú távon
a pályáit külsősöknek, helyette a szakmai vezetés szabadon rendelkezhetne a létesítménnyel.
Példát is mondok. Tegyük fel, hogy áprilisban tudjuk előteremteni, mondjuk tíz−tizenkét
verseny megrendezésére az anyagi forrásokat. Ekkor már nagyon nehéz helyszínt találni,
hiszen a klubok éves terve is készen van. Mennyivel könnyebb lenne, ha azt mondhatnánk az
ITF-nek: semmi baj, végső megoldásként az összes versenyt fogadni tudja a NEK. Vagy tegyük
fel, hogy lehetőségünk lenne a legjobb tizennégy év alatti cseh játékosok meghívására egy

közös edzőtáborra, mondjuk a jövő héten, akkor ezt is probléma nélkül megtehetnénk. Mint
minden más, természetesen ez is elsősorban anyagi kérdés. Szakmai szempontból azonban
fontos lenne megoldást találni rá, hiszen óriási segítséget jelenthetne, ha a létesítmény
mindennapos használatára szabad kezet kaphatnánk.
S míg a szövetségi munka az előkészítésre koncentrált, addig a 2021-es esztendő
legjelentősebb versenye az év végére maradt. A WHB magyar Davis-kupa válogatott, noha 21 arányban kikapott Ausztráliától és Horvátországtól is, felettébb izgalmas meccseket
láthattak a nézők november utolsó hétvégéjén. Fucsovics Márton mellett három fiatal
tehetség is megmutatta, hogy profi szintet tudnak nyújtani a pályán. A hét meglepetése Piros
Zsombor volt, aki először az ATP-ranglista 72. helyén álló ausztrál John Millmant verte három
szettben, majd önmagát felülmúlva másnap a 30. helyezett horvát Martin Cilic ellen is nyerni
tudott. Itt szintén szetthátrányból fordított, s bravúros játékával eltüntette a 252 helynyi
különbséget kettejük között. Marozsán Fábián sem volt messze attól, hogy meccset nyerjen a
magyaroknak, Nagy Péterrel kiegészülve pedig a világ jelenlegi legjobb párosát, a horvát
színekben játszó Nikola Mektic, Mate Pavic kettőst tudták egy kicsit megszorongatni.
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(készítette: Orbán-Sebestyén Katalin)
Előzmény
- Markovits László Szakmai Alelnök Úr kérésére 2020. augusztusában indult el a

megújult MTSZ U10-es korosztály szakmai programjainak előkésztése.
- Javaslatomra három irányt szabtunk meg. Play+Stay versenytenisz program,

Iskolatenisz Program, Óvodás Tenisz Program.
- A felvázolt koncepciók elfogadásra kerültek.
- A GYTB 2020. őszén megalakult. A szakmai munkában folyamatosan részt vettem.
- Hivatalosan 2021. március 1-én kezdtem meg a munkát.

Play+Stay versenyek elindulása (2021. április)
- Április végén elindult a Play+Stay versenyprogram. Az összes kiajánlott időpontra

volt MTSZ tagszervezet jelentkező, így gyakorlatilag minden hétvégén 2021. április
24 óta van Play+Stay verseny.
- A versenyek a GYTB-vel közös javaslatokra épülve, egy megújult rendszerben, új

versenyrendezési feltételekkel indultak, amely így egy év távlatát vizsgálva, jó
döntések voltak.
Play+Stay Szakmai Nap (2021. június 10)
- Június 10-én Sávolt Attila javaslatára szerveztük meg az első Play+Stay Szakmai

Napot, amelyre több mint 80 edző, szakember jelentkezett 5 nap alatt. Mivel a
jelentkezés a hazai akkor érvényben levő jogszabályok miatt limitált volt, így több
résztvevőt nem fogadhattunk, de a visszajelzések alapján a résztvevők száma
elérhette volna a 100 főt.
- A Szakmai nap nagyon nívós volt és kizárólag pozitív visszajelzések jöttek a tagok

és a résztvevők részéről.
- Az eseményről a röpte magazin is készített összefoglalót, ami itt látható:

https://www.youtube.com/watch?v=xphUsJ2xHiY
Nyári időszak 2021 – Play+Stay versenyek
- A nyár folyamán elindult a Play+Stay Csapatbajnokság szervezése és az

Iskolatenisz Program előkészítése.
- Közben a versenyeken mindig kellő létszámmal indultak versenyzők. A „kellő” azt

jelenti, hogy nem volt olyan, hogy elmaradt volna verseny azért, mert nem volt
elég jelentkező, illetve ez maximum 1-1 nyári verseny 1-1 versenyszámát érintette
a 6 kiírt versenyszámból, így minden versenyen elfogadható számú versenyző
indult.
- A két legtöbb versenyzőt felvonultató verseny az augusztusi BBTC Kupa (65 fő) és

a szeptember eleji TM Kupa (67 fő) volt, de sehol nem volt 25 fő alatt a résztvevők
száma.

- Az új versenyrendezési feltételeket és/vagy versenyszabályokat 3 versenyen nem

tartották be maradéktalanul. Ez a 3 verseny nem kapta meg a versenyrendezési
támogatást.
Play+Stay Csapatbajnokság
2021. szeptember 11-12. selejtező, 2021. szeptember 18. döntő
- A selejtezőn 25 MTSZ Tagszervezet, 54 csapata és 225 igazolt
- Play+Stay versenyzője indult.
- A selejtező rendben, zökkenőmentesen, szakmai hiba nélkül lezajlott.
- Az MTSZ Gyermektenisz Programok partnerei is megjelentek a helyszínen:
- TEQIS, NESTLÉ Okos Snack Program, TENISZPRO (mobil shop).
- Az MTSZ sportpszichológusa Fonó Rita mindkét nap a szülőknek tartott előadást,

amelyre több mint 50 szülő ment el.
- A játékvezetők jó szakmai munkát végeztek, egyetlen panasz nem volt feléjük.
- A versenybíró által készített játékrend tartható volt.
- Nagy öröm volt a gyerekek és a tagok számára, hogy számos magyar válogatott

játékos tiszteletét tette a gyerekek körében. A rendezvényen jelen volt:
- Fucsovics Márton, Balázs Attila, Nagy Péter, Drahota-Szabó Dorka,
- illetve jelen volt Sávolt Attila szakmai igazgató és Sütő Csilla főtitkár is.
- A döntőre Piros Zsombor és Valkusz Máté jött el.
- Az eseményről a röpte magazin is készít összefoglalót! Amely itt látható:

https://www.youtube.com/watch?v=iHDDprFIVbc&t=21s
2021. Ősz
- Elfogadásra került az Iskolatenisz Program nyáron előkészített koncepciója és a

működésre tett javaslat, amit a GYTB is elfogadott.
- Puy Kristóf az MTSZ ügyvédje jóváhagyta a háromoldalú szerződést és készített egy

megbízási szerződést is a tagszervezetek számára.
- November 1-től elindult az iskolatenisz program.

Iskolatenisz program 2021
- Az iskolatenisz első éve az „igényfelmérés” szintjén valósult meg,
- Mivel a program 2000 – 2013 között zajlott hatékonyan és azóta a KLIK

megalakulásával mind a jogviszonyok, mind pedig a hatáskörök megváltoztak, így
erre az évre csak a TOBORZÁS-t tűztük ki célul.
- A koronavírus járvány is megnehezítette a toborzást, hiszen mind a mai napig

egyes intézményekbe nem mehet be külsős oktató,
- A jelentkezés a vártnál nagyobb volt.

Iskolatenisz program számokban
2021/2022-es tanév
Iskolák száma:

76 intézmény

Belépő tagszervezetek száma:

39 MTSZ tag

Gyermekek létszáma:

1400 tanuló

- Az iskolatenisz program 2 ONLINE szakmai prezentációval indult, amelyen kötelező

volt a részvétel,
- Minden tagszervezet képviseltette magát,
- 2022. február 1-ig minden tagszervezet megkapta az iskolatenisz támogatást,
- 2022. március 1-ig minden tagszervezet megküldte a beszámolóját a támogatás

elköltéséről, a gyerekek létszámáról és a szakmai munkáról.
MTSZ Mikulás Kupa
- A Gyermektenisz vezető javaslatára bevezetésre került az évet lezáró Play+Stay

MIKULÁS KUPA, amely a 10 éve zajló Play+Stay CSB mellett egy ÚJABB Play+Stay
MTSZ eseményt vitt be GYERMEKTENISZ programok közé.

Mikulás Kupa 2021.
Résztvevők száma:

110 fő

Tagszervezetek száma:

45 tagszervezetből

Versenyszámok száma:

6 versenyszám

- Az eseményről a RÖPTE MAGAZIN is készített összefoglalót:

https://www.youtube.com/watch?v=DGTNX5bv9Mk&t=280s

Új Play+Stay versenynaptár 2022-re
Szabályváltozás:
- 2022. január 1-től a Play+Stay U11-es korosztályt az MTSZ szakmai vezetése
módosította az ITF ajánlás alapján.
Újabb MTSZ szervezésű Play+Stay bajnokság
Az MTSZ Gyermektenisz Bizottságának utolsó ülésén döntés született arról, hogy ahogyan 7
éven keresztül (2013 – 2020) kizárólag egy MTSZ szervezésű nagyszabású Play+Stay verseny
volt (Play+Stay CSB), úgy 2021-től már két nagyszabású versenyt szervezett az MTSZ, hiszen az
év végén megrendezésre került az I. MTSZ MIKULÁS KUPA, 2022-től pedig már három MTSZ
szervezésű Play+stay verseny lesz, mert megrendezésre kerül az I. MTSZ PÁROS Play+Stay
Bajnokság ezzel is megadva a lehetőséget a tagszervezeteknek, hogy utánpótlás bázisuk
növeléséhez MTSZ által szervezett eseményeken vehessenek részt utánpótlás tanítványaik.
Beszámoló a Gyermek Tenisz

Bizottság 2021. évi tevékenységéről

A Gyermek Tenisz Bizottság számos feladatot végzett el 2021 évben. Összesen 6 alkalommal
ülésezett személyesen vagy online formában. (2021. február 1., május 13., július 5,
szeptember 28., november 9. és december 14.
A Play and Stay tekintetében meghatározta versenyeztetés rendszerét, irányait és kereteit,
szoros együttműködésben a Versenysport és Utánpótlás Bizottsággal. A bizottság

felülvizsgálta az elmúlt évek verseny szabályzatait, majd meghatározta és kialakította és 2021.
január 1-től az MTSZ bevezette az új P+S versenyszabályzatot.
A P+S versenyrendszere is áttekintésre került, új elemek kerültek a versenyrendezési
feltételek sorába. A MTSZ mind anyagilag, mind szakmailag támogatja azon tagszervezeteit,
akik P+S versenyt rendeznek klubjukban. Új elemként éves versenynaptárt készítettünk, annak
érdekében, hogy minden résztvevő (versenyrendező, versenyző, szülők, versenybírók…)
számára tervezhető és előre programozható legyen az év.
Sajnos a korona vírus járvány a 2021. év elején a gyermek teniszt is nagy kihívások elé állította,
hiszen az érvényben lévő szabályok nem tették lehetővé a P+S versenyek lebonyolítását. A P+S
versenyrendszerében olyan fiatal (6-11 év) versenyzők vesznek részt, akik kísérő nélkül még
nem boldogulnak a teniszpályán. A létesítményhasználat szabályai miatt így a
versenynaptárban meghirdetett versenyek 2021. áprilisáig elmaradtak. A bizottság szeretné,
ha a P+S versenyeken induló gyerekek már nagyon hamar megismerkednének a versenyeken
alkalmazandó viselkedési normákkal, ezért együttműködést kezdeményeztünk a Játékvezetői
Bizottsággal,

hogy

minden

P+S

versenyt

profi

versenybíró

bonyolítson.

Ennek

eredményeképpen 2021. szeptember 1-től minden P+S versenyre a Játékvezetői Bizottság
biztosítja a versenybírót.
2021 őszén az MTSZ pályázatot írt ki az Iskolatenisz programra. Az iskola teniszprogram célja
első sorban a tenisz népszerűségének és utánpótlás bázisának növelése, de lényeges szempont
a gyermekek egészséges életmódra, sportolásra nevelése is.
A megújult működésű program olyan MTSZ tagszervezetek jelentkezését várta, akik
együttműködésben közoktatási intézményekkel (általános iskolákkal) egyfajta szakmai
partnerként segítséget nyújtanak a sportág iskolai környezetben történő megismertetésével.
A lényeg az oktatási módszeren és a sportszervezői lehetőségeken van, hiszen a cél, hogy a
tagszervezetek utánpótlás bázisát növelve az MTSZ támogatásával újabb szakmai és
támogatási lehetőségekhez jussanak. A programra több mint 60 pályázat érkezett, melyben
nagyrészt vidéki klubok és iskolák vesznek részt.

2021. decemberében a bizottság elfogadta a 2022. évi P+S versenynaptárt, illetve javaslatot
tett egyes szabályok módosítására és bevezetésére a 2022-es évben.
2021. decemberében az MTSZ pályázatot hirdetett P+S Utánpótlás Bázisteremtő támogatás
céljából, mely keretében 23 millió Ft-tal támogatott a P+S rendszerben kiemelkedően teljesítő
klubot.
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Versenysport és utánpótlás
Férfi szakág

(összeállította: Palágyi Miklós és Noszály Sándor)
Fucsovics Márton (ATP-Világranglista: 40.)
A 29 esztendős teniszező rögtön az év második napján megkezdte a 2021-es idényt a Murray
River Openen Melbourne-ben, azonban már a második körben kiesett a fehérorosz Jegor
Geraszimov ellen. Az év első Grand Slam-tornáján aztán hatalmas bravúrt hajtott végre. Az
első körben nehezen, de öt szettben legyőzte Marc Polmanst, majd a háromszoros Grand
Slam-tornagyőztes Stan Wawrinka sem tudta megállítani a magyar teniszezőt, aki noha
megnyerte az első kettő szettet, csak döntő játszmában tudott felülkerekedni, ráadásul ehhez
három meccslabdát is hárítania kellett a szuper tie-breakben.
Az ausztrál nemzetközi bajnokságon aztán Milos Raonic jelentette a végállomást Fucsovics
számára, viszont ez nem törte a kedvét, hiszen a rotterdami ATP 500-as viadalon a selejtezőből
indulva egészen a döntőig menetelt. Ennek során legyőzte az amerikai Reilly Opelkát, aztán
szettveszteség nélkül nyert Alejandro Davidovich, Tommy Paul és Borna Coric ellen is. Végül a
fináléban az orosz Andrej Rubljov már túl nagy falatnak bizonyult. Az év első kemény pályás
szezonjának zárásaként még Dohában, Dubaiban és Miamiban lépett pályára. Katarban a
negyeddöntőben visszalépett Rubljov ellen, míg az Egyesült Arab Emírségekben szintén a
legjobb nyolc között ért véget számára a verseny, miután alulmaradt az orosz teniszezővel
szemben. A két játékos rövid időn belül harmadjára találkozott egymással, ami miatt az utolsó
mérkőzésen Fucsovics oda is szólt Rubljovnak, hogy „remélem, idén már nem játszom többet

ellened”. Ez olyannyira nem teljesült, hogy a hónap végén a miami ATP 1000-es tornán a
második körben ismét összefutottak a felek, és újfent az orosz aratott győzelmet.
A magyar sportoló a kemény pályás évadot 15 győzelemmel és 5 vereséggel zárta.
A salakpályás szezonban nem nagyon találta a saját játékát Fucsovics: Monte-Carlóban és
Madridban is az első körben búcsúzott, Rómában pedig Dominic Thiem ellen esett ki a
másodikban úgy, hogy szettelőnyben volt, a második játszmában pedig brékelőnyben is. A
Roland Garroson aztán két fordulót sikerült mennie: előbb a hazai Gilles Simont győzte le
simán, majd Fabio Fogninitől kapott ki szintén három szettben.
A felejthető salakos időszak után viszont füvön nagyot alakított Fucsovics Márton. Noha a
ráhangoló tornák (Stuttgartban az első, Eastbourne-ben a második körben esett ki) nem
sikerültek jól, Wimbledonban maradandót alkotott. Már az első körben „bravúrgyőzelem”
kellett, hiszen az azóta már top 10-es Jannik Sinner az első szettet követően még jobban állt
(7:5), de ezután sorozatban elbukott három játszmát, így a magyar könnyedén jutott a
második körbe, ahol Jirí Vesely már a második felvonásban feladta a mérkőzést. A nagyszerű
formát aztán Diego Schwartzman ellen is tartani tudta a magyar, így a nyolcaddöntőben találta
magát, amelyben egy kellemetlen ismerős, Andrej Rubljov várt rá.
Fucsovics jól kezdte a találkozót, megnyerte az első szettet, ám két 6:4-es játszmával már az
orosz került közelebb a győzelemhez. A világranglistán jelenleg 5. rivális a negyedik
felvonásban egy gémet sem tudott megnyerni, az ötödikben pedig csak hármat, így a magyar
teniszező nagy bravúrral legyőzte ellenfelét. A „tündérmese” aztán a következő körben véget
ért, hiszen a későbbi bajnok Novak Djokovics három szettben megverte Fucsovics Mártont.
A US Open előtt Cincinnatiben, majd Winston-Salemben is elindult éljátékosunk, de előbbin
az első, utóbbin a második körben kiesett. Az év utolsó Grand Slam-versenyén aztán egy szoros
meccsen nagy meglepetésre öt szettben kikapott Andreas Seppitől. A záró játszma
rövidítésében 6–4-nél szerválhatott a győzelemért, azonban elbukta a saját adogatását, majd
még további három meccslabdát is hárítani tudott olasz ellenfele, aki végül 15–13-ra húzta be
a tie-breaket. Az amerikai megméretést követően Antwerpben tudott jó teljesítményt

nyújtani Fucsovics (a harmadik körben Lloyd Harris állta az útját), míg a párizsi
mesterversenyen szettet nyert Novak Djokovics ellen.
Az évet a Davis-kupa-válogatottal zárta a magyar, aki a 34. helyen rangsorolt Alex de Minaur
ellen lépett pályára az Ausztrália elleni csoportmérkőzésen. Az első szettben kétszer is felállt
brékhátrányból, két szettlabdát is hárított 6:5-nél, de végül az ausztrál jobbnak bizonyult. A
második felvonást aztán magabiztosan, 6:2-re hozta a magyar, csakhogy az izgalmas döntő
szettet végül rövidítésben elbukta. Fontos megemlíteni, hogy ekkor már sérült volt az évet az
ATP-világranglista 40. helyén záró teniszező.
Piros Zsombor (ATP-Világranglista: 288.)
A 22 esztendős teniszező egészen őszig ITF-tornákon indult, amelyeken háromszor örülhetett
végső győzelemnek. Elsőként júliusban aratott győzelmet a doboji 15 ezres versenyen, majd a
Grodzisk Mazowiecki-i és a ricanyi 25 ezres viadalon sem talált legyőzőre. Ezután a budapesti,
szintén 25 ezres erőpróbán az elődöntőig jutott, ahol Pawel Cias állta útját.
Újra külföld következett, a bresti challengertornán Piros a selejtezőből indulva főtáblára jutott,
ott azonban a világranglistán 68. helyen rangsorolt Brandon Nakashima két szettben legyőzte.
Ezután Bergamóban nem sikerült a főtábla, de a második pozsonyi challangerversenyen
egyenesen a döntőig menetelt úgy, hogy az elődöntőben megverte a 78. helyen álló Stefano
Travagliát. A végállomást a holland Tallon Griekspoor jelentette számára.
Az évet Piros Zsombor is a magyar Davis-kupa-válogatottal zárta, méghozzá nem is
akárhogyan. A jelenleg a 288. helyen rangsorolt játékos előbb szetthátrányból fordítva 4:6,
6:4, 6:3-ra elintézte az ausztrál John Millmant (72. a világranglistán), majd a korábbi Grand
Slam-győztes horvát Marin Cilic ellen is nyerni tudott. Utóbbi bravúrhoz hozzá kell tenni, hogy
a világranglista 30. helyezettje a döntő szettben 4:1-re is vezetett, majd három meccslabdát is
hárított, de Piros végül bravúrral nyerni tudott.

Marozsán Fábián (ATP-Világranglista: 371.)
Fábián a 2021-es évet az ATP 540, helyen kezdte meg és az ATP 371, helyen fejezte be. Közel
járt a kitűzött cél eléréshez.
27 versenyen indult, kiemelkedőbb eredményei:
- 3 tornagyőzelem
- 2 döntő
- 3 elődöntő, melyből 1 a bergámói Challenger verseny
- 4 negyeddöntő
- Szuperliga győztes (GYAC színeiben)
- Davis kupa kerettag és játszott a nagy döntőn.

Valkusz Máté (ATP-Világranglista: 466.)
17 versenyen indult 2021-ben ebből négyet megnyert:
- egy 15K összdíjazású versenyt nyert
- kettő 25K összdíjazású versenyt
- egy Felnőtt Országos Bajnoki címet nyert
- A 2021-es évet a ATP 466. helyen végezte (31-9 győzelem, vereség aránya)

Fajta Péter (ATP-Világranglista: 589.)
Péter a 2021-es évet az ATP 980. helyén kezdte és az ATP 589, helyén fejezte be, mellyel
sikerült elérni az arra évre szóló mérföldkövet, illetve célokat.
27 versenyen indult, kiemelkedőbb eredményei:
- 1 tornagyőzelem
- 2 döntő
- 4 elődöntő
- 2 negyeddöntő
- 1 páros döntő
- Szuperliga győztes (GYAC színeiben)

- Davis kupa bő kerettag, a nagy döntőn edzőpartnerként segítette a felkészülést.

Madarász Gergely (ATP-Világranglista: 578.)
21 versenyen indult 2021-ben, ebből két torna győzelem:
- kettő 15K összdíjazású versenyt nyert
- A 2021-es évet az ATP 578. helyen végezte (43/19 győzelem, vereség aránya)

Nagy Péter (ATP-Világranglista: 785.)
11 versenyen indult el 2021-ben, kimagasló eredményt nem ért el. A 2021-es évet az ATP 785.
helyen végezte (7/11 győzelem, vereség aránya)
Velcz Zsombor (ATP-Világranglista: 818.)
Zsombor a 2021-es évet az ATP 1757. helyén kezdte meg és az ATP 818, helyén fejezte be,
mellyel elérte a számára kitűzött mérföldkövet, illetve személyes célokat.
26 versenyen indult, kiemelkedőbb eredményei:
- 1 tornagyőzelem
- 4 negyeddöntő
- 2 nyolcaddöntő
- 1 páros tornagyőzelem
- 2 páros döntő
- Szuperliga második (Diego SE színeiben)

Balázs Attila (ATP-Világranglista: 132. … védett ranglista 101.)
2 versenyen indult 2021 januárjában majd az év többi részét sérülés miatt kihagyta.
Megoperálták, remélhetőleg 2022 első félévében térhet vissza majd a pályára, védett
ranglistát használva.

5.1.1 Davis Kupa beszámoló
(készítette: Köves Gábor)
A 2020. márciusi Belgium ellen aratott győzelmünk révén idén novemberben végre megnyílt
előttünk az út, hogy megvalósítsuk a magyar Davis-kupa csapat történetének legnagyobb
álmát: azért játszhassunk Torinóban, hogy bejussunk a Világcsoport madridi döntőjébe. Itt már
valóban a világ legjobbjai ellen léphettünk pályára, és szerettük volna bebizonyítani, hogy nem
a véletlen műve volt az, hogy idáig eljutottunk. A csoportbeosztás már korábban ismert volt,
a Davis-kupa ranglista 2. helyén álló horvátokkal és a 11. helyen rangsorolt ausztrálokkal
kellett felvennünk a versenyt.
A csapat összetétele és annak összeállítása különböző dolgok miatt sokáig bizonytalan volt, és
emiatt több nehézséggel is szembe kellett néznem. Elsősorban a sérülések hátráltatták a
játékosokat, de az sem volt elhanyagolható szempont, hogy a csapat történetében először a
játékosok külön pénzügyi premizálásban részesültek az ITF által. Ennek kezelése nem volt
egyszerű, nehéz döntéseket kellett meghoznom. Számomra az volt a legfontosabb, hogy a
csapat mind egyéniben, mind párosban megfelelő és bevethető tartalékokkal rendelkezzen
annak érdekében, hogy vészhelyzetben is biztosítva legyünk. Szintén lényeges volt számomra,
hogy a korábbi kitűnő csapategység megmaradjon. Őszintén bevallom, ez volt eddigi
kapitányságom legnehezebb időszaka és legnagyobb kihívása.
Végül sok-sok egyeztetés, bizalomvesztés, bizalomépítés és rengeteg fontos tényező
mérlegelése után azt a döntést hoztam, hogy Fucsovics Márton, Balázs Attila, Piros Zsombor,
Marozsán Fábián és Nagy Péter alkotja a csapatot. Közbenjárásomra és a szakmai igazgató úr
külön engedélye révén Fajta Péter és Madarász Gergely is bevethetővé vált Covidtartalékként, ők is a helyszínen tartózkodtak.
A felvezetésről annyit, hogy Fucsovics Márton, Piros Zsombor és Marozsán Fábián kifejezetten
jó formában érkezett Torinóba. Sajnálatos módon Valkusz Máté - akinek a játékára eredetileg
szintén számítottam volna - sérülés és betegség miatt a végleges nevezési határidőig nem
tudott olyan állapotba kerülni, hogy a szerepeltetése akárcsak párosban is lehetséges lett

volna. Így helyette arra a Nagy Péterre számítottam páros tartalékként, aki ugyan kevésbé volt
formában, de korábban már bizonyított a csapatban. Azt hiszem, hogy a jelenlegi játékerejével
kapcsolatos kritikák ellenére remek teljesítményt nyújtott, ráadásul azzal a hozzáállásával,
amit az utolsó mérkőzésen nyújtott, bebizonyította, hogy jogosan került be csapatba, és
megérdemelten léphetett pályára a világelső horvát páros elleni mérkőzésre az utolsó napon.
Valkusz Máté egyébként saját döntése alapján még csütörtökön hazautazott, hogy kezeltesse
magát sérülése miatt. Ez a döntése finoman szólva sem volt szerencsés a csapategység
szempontjából.
Ausztrália ellen szombaton játszottunk. Először Piros Zsombor lépett pályára John Millman
ellen. Pontosan tudtuk, hogy Millman milyen játékerőt képvisel és milyen stílusban teniszezik.
Zsombinál jelenleg több, mint 200 hellyel előrébb szerepel a ranglistán, 2018-ban Grand Slamnegyeddöntőt is játszhatott, miután Roger Federert legyőzte a US Openen. Millman nagyon
szívós és fitt alapvonaljátékos, így nagyon fontos volt a jó kezdés Zsombi számára. Az segített,
hogy nem ez volt az első egyéni mérkőzése a Davis-kupában, így a tapasztalatnak
köszönhetően igen vagányan és hatékonyan kezdett, ami meglepte Millmant. Kis szerencsével
akár 3-0-ra is elhúzhatott volna. Végig Zsombi irányította a játékot és a pontok többsége azon
múlott, hogy be tudja-e fejezni a labdameneteket. Nem tagadom, hitet kellett öntenem
Zsombiba az első szett elveszítése után, de amit ezt követően csinált, az szinte a hihetetlen
kategóriába tartozik az erőviszonyok alapján. Segített az is, hogy Millman csak a döntő
szettben változtatott kis mértékben a játékán, így a pontok többsége Zsombi teniszén,
kitartásán, taktikáján és nem utolsósorban fizikai állapotán múlott.
Megjegyezném, hogy a hozzáállása, kitartása elsőrangú volt, a szíve is hatalmas, viszont
fizikailag még bőven van hová fejlődnie. Ami döntőnek bizonyult, hogy fejben erős tudott
maradni a stáb, a közönség és jómagam támogatásának köszönhetően. Nagyot játszott, és
végül teljesen megérdemelten nyerte meg nekünk az első mérkőzést az ausztrálok ellen. Ezzel
a meglepő sikerrel arra is esély nyílott, hogy akár meg is verjük az ausztrálokat, hiszen
Fucsovics Marci meccse Alex De Minaur ellen abszolút kétesélyes mérkőzés volt.

Fucsovics Marci nyári sérülése után az év végére újra kezdett formába lendülni, és De Minaur
ellen is kitűnően teniszezett. Talán voltak olyan mérkőzései korábban a Davis-kupában, ahol
egy hajszállal jobban teljesített, de legendás Davis-kupa hozzáállása, illetve ellenfelének
szívóssága a csoport egyik legnagyobb csatáját hozta. A több mint 3 órás mérkőzésen végül
az ausztrálok örülhettek, de az biztos, hogy Marci is mindent megpróbált ezen a mérkőzésen.
Nagyon fizikális és magas színvonalú csata volt, rengeteg hosszú labdamenettel. A célunk az
volt, hogy Marci a lehetőségekhez képest az adogatásaival, illetve agresszív alapvonaljátékával
több rövidebb labdamenetet nyerjen, mint ellenfele, hogy azán a kritikus helyzetekre jobban
tudjon összpontosítani.
A rendkívül szoros első játszma után viszonylag simán hozta a másodikat, de várható volt, hogy
a harmadik szettet megnyomja a szívós De Minaur is. Ugyan Marcinak voltak lehetőségei a
döntő szett közepén, de végül egy bravúros fogadójáték és több meccslabda hárítása kellett
ahhoz, hogy eljusson a rövidítésig. Marcinak már a mérkőzés korábbi szakaszában is voltak
fizikai problémái (görcs és lábsérülés), de sajnos a rövidítésre már nem maradt benne annyi,
hogy a meccset is megnyerje. Óriási csata volt, és minden elfogultság nélkül kijelenthetjük,
hogy egy olyan meccset játszott, ahol talán győzelmet érdemelt volna, hiszen mindent kiadott
magából.
A kimerítő egyes után fél órával kellett volna Marcinak újra pályára lépnie párosban. Mivel
fizikai állapota annyira rossz volt (egyébként nemcsak neki, hanem De Minaur-nak is), végül
nem tudta vállalni a játékot.
Azt sejteni lehetett, hogy a páros erőviszonyok nem mellettünk szólnak az ausztrálok és a
horvátok ellen sem. Fucsovics Marci kiesése tovább rontott a helyzetünkön. Végül úgy
döntöttem, hogy Marozsán Fábián mellett (akinek játékára amúgy is számítottam) Piros
Zsombi lép pályára. A Millman ellen korábban mutatott adogatóteljesítménye és játéka miatt
gondoltam úgy, hogy a páros meccsen több esélyünk lehet így, mint egy Marozsán-Nagy
összeállításban. Kellett persze az is, hogy Zsombi a hosszú egyéni meccse után vállalja a

játékot. Végül a fiatalok egyáltalán nem vallottak szégyent, és csak döntő szett 6:3-ra kaptak
ki a jóval esélyesebb és rutinosabb Peers-Bolt kettőstől.
A mérkőzés fénypontja számunkra az volt, amikor Zsombi és Fábián a második játszmát úgy
nyerte meg rövidítésben, hogy közben meccslabdákat hárítottak. A vereség ellenére
dicséretet érdemelnek mindketten, hiszen egy nagyon erős párostól kaptak ki. Arról nem is
beszélve, hogy ez volt Fábián élete első Davis-kupa-meccse, és Zsombi sem játszott korábban
párost a sorozatban, ám tapasztalatlanságuk ellenére nagyon nagy, kétórás meccset
játszottak.
Fucsovics Marci és Balázs Attila kiesésével a páros volt számomra és a csapat számára is a
legnagyobb szakmai kihívás. Ugyan végül elmondható, hogy mindkét páros meccsen erőn felül
helytálltunk, de jó lenne, ha a jövőben a fiatalabb generáció játékosai több párostornán
szerepelnének az egyéni mellett, lehetőleg minél magasabb szinten. Edzőik segítségével talán
jobban megértenék a párosjáték lényegét, és időt szánnának játékuk fejlesztésére. Elsősorban
Marozsán Fábiánra, Valkusz Mátéra, Piros Zsomborra, Fajta Péterre és Velcz Zsomborra
gondolok. Valóban erőn felül játszott a két meccsen Zsombi és Fábián is, de ettől még
kénytelen vagyok felhívni a figyelmet a páros játékkal kapcsolatos hiányosságokra.
Az első napon Ausztrália ellen óriási csatában 2-1-re veszítettünk, de ami ennél is fájdalmasabb
volt, hogy Fucsovics Marci a többórás kezelés sorozat ellenére vasárnap nem tudta vállalni a
játékot a horvátok ellen. Marci ugyan vasárnap megpróbált bemelegíteni és tesztelni magát,
de sajnos állapota nem javult annyit, hogy pályára léphessen. Utólag az fontos tanulság, hogy
sajnos komoly hátránynak bizonyult számunkra a sorsolás és az időbeosztás alapján kialakult
játékrend, azaz, hogy nem jutott pihenőnap a csapatnak az ausztrálok és a horvátok elleni
párharc között. Lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy Marcinak nem sikerült időben
regenerálódnia szombatról vasárnapra.
Így nem maradt más lehetőségem, mint Marozsán Fábiánt szerepeltetni a horvátok elleni első
egyes mérkőzésen. Fábinak a szombati páros bemutatkozása után ez volt az első egyéni
mérkőzése a Davis-kupa csapatban.

Ellenfele az a Nino Serdarusic volt, aki hasonló cipőben járt a horvát csapatban. Serdarusic
rettenetesen jól adogatott szinte az egész mérkőzésen, de hátulról sebezhető volt. Sajnos Fábi
játékán nagyon látszott, hogy izgul és végül mindkét szettben 1-1 break döntött (4:6,4:6). Ez
volt talán az egyetlen meccs a hétvégén, ahol eredmény és játék szempontjából talán jobban
is szerepelhettünk volna. Itt is látszott az, hogy a Davis-kupában igencsak sokat számít az, hogy
egy játékos mennyi tapasztalattal rendelkezik. Fábi elsősorban a fogadójátékokban nem
tudott érvényesülni, így azt gondolom, hogy a return készségét, lábmunkáját és esetleg a
taktikai repertoárját lenne érdemes fejleszteni. Persze az adogatások pontosságán is van mit
javítani. Meccs közben ugyan adtam neki tanácsokat, de sajnos kevés önbizalma miatt ezeket
nem igazán sikerült megvalósítania. Több önbizalommal, hasonló borításon óriási lehetőség
van a játékában, remélem a közeljövőben sokat tud majd fejlődni és előre lépni a
világranglistán.
Az első meccs elveszítése után következett az a mérkőzés, amire sokáig fogunk emlékezni.
Piros Zsombi a szombati bravúros egyéni győzelme után az ellen a Marin Cilic ellen lépett
pályára, aki a Davis-kupában korábban győzelemhez segítette Horvátországot. Nem mellékes
és viccelődtünk is vele, hogy két Grand Slam-győztes nézett egymással farkasszemet. Az
„árnyalatnyi” különbség annyi volt, hogy Zsombi győzelme még a junior Australian Openen
történt bő négy évvel ezelőtt.
Az erőviszonyoknak megfelelően indult a meccs, Cilic villámgyorsan 3-0-ra elhúzott. Zsombi a
cserénél meg is jegyezte, hogy teljesen esélytelennek érzi magát. Ekkor azt mondtam, hogy
semmi veszítenivalója nincs, szerváljon pontosan, hozza az adogatását, játsszon bátran, és
legfőképpen adjon magának esélyt. Ez annyira jól sikerült, hogy 4-4-nél utol is érte Cilicet.
Utána viszont egy kicsit rutintalanul elveszítette az adogatását, ami nagy kár volt. Az első szett
elment, Zsombi pedig kezdett fáradni, de így is tudta tartani a lépést Ciliccsel. Olyannyira, hogy
a második játszma végén kitűnő tenisszel nyerte meg a nagyon szoros végjátékot, és
egyenlített. Nem csoda, hogy a döntő szett előtt a horvát fiú is kicsit jobban izzadt az előre
eltervezettnél.

A harmadik szett nem indult jól Zsomi számára sem eredmény (1-4), sem önbizalom
szempontjából. De megint jött az a bizonyos térfélcsere, ahol életet és hitet tudtam lehelni
Zsombiba. Azt mondtam, ha már eddig kitartott, akkor szánjon rá még 20-25 percet, mert az
addigi legjobb játékával igenis meg lehet fordítani a meccset. Zsombi meg is fordította a
sapkáját, és iszonyatosan összeszedte magát, egyre agresszívabban teniszezett. Hogy honnan
maradt erre ereje, azt én sem tudom, viszont látszott, hogy a nagy szíve, a közönség és az
elszántsága gigászi erőt adott neki, amit végül ki is tudott használni. Óriási végjátékban,
rettenetesen izgalmas utolsó két játékkal meg is tudta nyerni a meccset, ami hihetetlenül nagy
bravúr volt részéről. Tényleg le a kalappal Zsombor előtt, ez a győzelem talán még nagyobb
szenzáció volt, mint a Millman elleni sikere.
A két egyes után tehát újra 1-1-re álltunk, viszont megint nagyon nehéz feladat várt a
párosunkra. Nem más állt Marozsán Fábiánnal és Nagy Péterrel szemben, mint a többszörös
Grand Slam-győztes, olimpiai bajnok és világelső Mate Pavic – Nikola Mektic kettős. Piros
Zsombor természetesen az egyéni mérkőzése után már nem volt bevethető opció, így igazi
páros tartalékunk, Nagy Péter ugrott be erre a mérkőzésre. Az első pár adogatójátékunkat
rengeteg fogadóesély után sikerült megnyerni, így Fábi és Peti egyre jobban és több
önbizalommal tudott játszani. Az adogatások pontosságának különbsége ellenére valójában
nagyon kiegyenlített volt a meccs. Petiék nagy bravúrral eljutottak a rövidítésig, miután végig
azt tápláltam beléjük, hogy hiába nyerik a horvátok könnyebben az adogatásaikat, a rövidítést
meg lehet nyerni. A tie-breakben mindössze két pontra voltak a játszma megnyerésétől a
világelső páros ellen (6-8 a rövidítésben). A második szettben a horvátok kétszer is el tudták
venni Nagy Peti adogatását, de azt hiszem nem kell emiatt szégyenkezni. Kellemes meglepetés
volt számomra is a mutatott játék, és annak ellenére büszkén jöhettek le a pályáról Fábiék,
hogy két szettben kikaptak. Azt is ki kell emelnünk, hogy az időközben már elődöntőig jutó
horvátok páros specialistái ellen eddig a Marozsán-Nagy kettős volt a legközelebb, ami ebben
az erős mezőnyben nagy bravúrnak számít.

A két 2-1-es vereség ellenére azt mondhatom összegzésként, hogy a játékosok mindent
megpróbáltak, mindent kiadtak magukból, és emelt fővel távozhattak Torinóból. Ennél többet
nem kérhettem én sem, és rettenetesen büszke vagyok a csapatra.
5.2

Női szakág

(készítette Babos Csaba, Fekete Rudolf)
Bondár Anna
Anna a legtöbbet fejlődött és a legjobb ranglista helyezéssel rendelkező játékos a magyar női
teniszezők között. November 15-ére elérte a karriercsúcsot jelentő 90-ik helyet a ranglistán. A
WTA ranglistán az egyik legjobb ranglista helyezést javító játékosnak választották.
Anna kitartása, szorgalma valamint szerény sportemberi beállítottsága példaértékű a magyar
fiatal játékosok számára.
Az év elején Abu Dhabiban a WTA500-as versenyen feljutott a főtáblára, ott az első fordulót
nem tudta hozni. Ezek mellett az év eleje nem sikerült jól, mindössze egy W25-ös versenyen
jutott a döntőig. Annának igazán a májusi franciaországi w60-as elődöntő adta meg az
áttörést, ahol az elődöntőig menetelt. Júliusban a lengyel WTA250-es versenyen
negyeddöntőt játszott, Svájcban a W60-as versenyen elődöntő, Wiesbadenben a W80-as
versenyen döntő. Szeptemberben Franciaországban W80-as tornán döntőt játszott.
Novemberben az Argentína Open /WTA125/ megnyerése volt az év csúcspontja, még az év
vége előtt Santiagoban egy W60+H versenyt is megnyert.
Párosban az év elején Hamburgban nyert W25-ös versenyt, majd több ilyen jellegű versenyen
helyezett volt. Kolozsváron a WTA250-es tornán elődöntőt játszott, a wiesbadeni W80-as
versenyt megnyerte. Év végén az Argentína Open-en elődöntőig menetelt.
Anna egyéniben a 92-ik, párosban a 130-ik a WTA ranglistán.

Udvardy Panna
Panna fejlődését évek óta figyelem, mindig lépesről-lépesre haladt, nem voltak nagy ugrásai,
viszont nagyon stabilan megtartotta mindig azt a ranglista helyezést amit elért. Nagyon
szorgalmas és türelmes játékos. A sok munka beérett, 2021 végén bejutott a legjobb 100 közé
a WTA ranglistán és 94-gyel beállította a karriercsúcsát.
Egyéniben négy W25-ös versenyt megnyert, többször döntőzött. Brazíliában W60-as versenyt
megnyert, Montevideóban aW125-ös versenyen is döntőt játszhatott. Az Argentína Open-en
elődöntőt játszott.
Párosban több W25-ös versenyt megnyert és helyezett is volt, a belgrádi WTA250-esen
negyeddöntőig jutott, az Argentína Openen pedig elődöntőzött.
Egyéniben a 94-ik, párosban a 143-ik helyen áll, mindkettő helyezés karriercsúcs Panna
pályafutásában.
Gálfi Dalma
Dalma nagyon szép előrelépést produkált a 2021-es évben. Játékban és mentalitásban is sokat
fejlődött. 2021 novemberében elérte a karrier csúcsot jelentő 119-ik helyezést egyéniben. Az
első említésre méltó eredménye a Prágai W25-ös verseny döntője volt. Majd júniusban az
áttörést jelentő tornagyőzelem volt Franciaországban, ahol egy W25-ös
versenyt megnyert, ez adta meg az igazi önbizalmat Dalmának. A kontrexville-i W100-as
versenyen döntőt játszott. A Budapesti W250-es tornán szabad kártyát kapott a főtáblára és
a bizalmat egy elődöntős helyezéssel hálálta meg. A US OPEN-en a selejtezőből feljutott a
főtàblára, ahol Peches sorsolása volt és az első fordulóban kikapott. A karlsruhei W125-ös
tornán negyeddöntőig jutott, a valenciai W80-as versenyen pedig a döntőig.
Párosban több W25-ös versenyen elődöntőt és döntőt játszott, Prágában a W25-ös tornán
pedig negyeddöntőt. A contrexville-i W100-as tornán döntő, a budapesti W250-es versenyen
negyeddöntő volt az eredmény.
Jelenleg az egyéni ranglistán a 124-ik párosban 192 a helyezése.

Jani Réka-Luca
Réka idén ünnepelte 30-ik születésnapját. Ennyi idősen is úgy versenyzett, hogy a lelkesedés
és a tapasztalat folyamatosan jellemezte egész évben. Jó volt látni az agilitását és a színes
harcmodorát, aktív támadó teniszét.
A szakvezetés Rékát jelölte Babos Tímea parjaként az olimpiai játékokra, ez sajnos nem
valósult meg Babos Timi sérülése miatt, így Réka nem tudott kiutazni az olimpiára. Legjobb
eredménye a májusi Serbia Ladies Open W250-en volt, ahol a selejtezőből a legjobb nyolc közé
jutott. Több W25-ös versenyen szépen szerepelt a szeptemberi Budapesti versenyt pedig
meggyőző játékkal megnyerte.
Párosban győzni tudott a manacori W25-ös versenyen, több ilyen jellegű versenyen
elődöntőig és döntőig jutott, valamint döntőzött a kóreai W125-ös tornán.
Jelenleg egyéniben a 167-ik, párosban a 201-ik a WTA ranglistán.
Babos Tímea
A 2021-es év Timinek nagyon pechesen alakult. Az áprilisi charlston-i WTA500-as tornán
elkapta a koronavírust, Wimbledonban sajnos csípő sérülést szenvedett, több hónapot
kénytelen volt kihagyni. A Budapesti WTA250-es versenyen bizonyosodott be, hogy a sérülése
súlyosabban vártnál, emiatt az olimpiai játékokon sem tudott részt venni. A sérüléséből
lábadozva szeptember végén kezdte meg ismét az edzéseket, azóta tünetmentes és
folyamatosan készül a 2021-es szezonra. Jelenleg a Nemzeti Edzés Központban edz, édesapja
Babos Csaba irányítja az edzéseit és Német Zoltán felelős az erőnléti munkáért. Timi bevont a
felkészülésébe egy sportpszichológus szakembert is és nagyon elszántan készül a
visszatérésre.
Az év pedig nem indult rosszul, az Australian Open-en a selejtezőből feljutott a főtáblàra és
ott is hozta az első fordulót. Az év vége felé kezdhetett megint versenyezni, kisebb W25-ös
tornákon vett részt, Hamburgban döntőt játszott.

Párosban a márciusi dubai WTA500-as versenyen elődöntőt játszott, a miami-i WTA1000-es
tornán egy fordulót sikerült mennie. Charlstonban a WTA500- as versenyen negyed döntőig
jutott, a Serbia Ladie Open-en /WTA250/ elődöntőzött. Wimbledonban egy fordulót sikerült
nyerni és utána vereséget szenvedtek.
A WTA ranglistán egyéniben a 164-ik ,párosban a 24-ik helyen áll.

Stollár Fanny
Fannynak nem volt jó éve, ami egy csuklósérülésnek köszönhető. Egész évben végig kísérte a
sérülés, ami végül egy műtéttel lett megoldva. 2018 novemberében érte el Fanny a
karriercsúcsot jelentő 114-ik helyet. Azóta sajnos folyamatosan sérülésekkel bajlódik és nem
tudott a karrierje olyan módon kiteljesedni amire a tehetsége és az adottságai predesztinálják.
Folyamatosan fájdalmakkal küszködve edzett és próbált versenyezni, optimálisnak ezt a
helyzetet aligha lehetett nevezni. Végül Fannyt október elején megműtötték és több hónapos
kihagyás várt rá. Jellemző, hogy a műtét utáni napokban már az erőnléti edzéseit el is kezdte,
gyakorlatilag mintha a műtőasztalról a konditerembe lépett volna azonnal. Maradjon meg nála
ez a fajta beállítottság!
Egyéniben kisebb tornákon próbálkozott, miután a ranglistán is alaposan visszaesett, így
nagyobb versenyek nem jöhettek szóba. Említésre méltó, hogy két W25-ös versenyen döntőt
tudott játszani.
Párosban még így is voltak nagyon szép eredményei. A mexikói WTA250-es versenyen
elődöntőt játszott, charlstonban a W60-as tornát megnyerte. Győzött Budapesten a WTA250es Hungarian Ladies Open-en és Portorozban is negyeddöntőig jutott/ WTA250/.
Az egyéni ranglistán 376, párosban 122 a helyezése jelenleg.

5.2.1 Szakág összegzés
Véleményünk szerint 2021-ben jó évet produkált a női szakág. Két játékosunk van a legjobb
száz között és utánuk Gálfi Dalma ranglista helyezése is reménykeltő. Reméljük Babos Timinek
szerencsésebb éve lesz a 2022 és egy igazi másodvirágzást tud majd produkálni, ehhez minden
adottsága és lehetősége megvan. Stollár Fannynak csak azt kívánhatjuk, hogy legyen
egészséges és mihamarabb térjen vissza. Jani Réka rutinjára és játéktudására pedig nagy
szüksége van a magyar tenisznek és a BJK-kupa csapatnak egyaránt.
A közvetlen utánpótlásról sem szabad megfeledkezni, akik 2021-ben kezdték meg a felnőtt
profik versenyeiket. Tóth Amarissa és Szabanin Natália ugyancsak ígéretes, de ne mondjunk le
Nagy Adriennről és Drahota-Szabó Dórkáról sem.
2021 március elsején kezdtük meg a munkát a női válogatott keretnél Babos Csaba szakág
vezető kollégámmal. Hangsúlyt fektettünk a Next-Gen játékosok felkészítésére. A Next-Gen
játékosok mellett a BJK- kupa játékosokkal, valamint három korosztályos válogatott játékossal
van megállapodásunk, hogy válogatott szinten támogatjuk Őket.
A válogatottnál napi rendszerességgel tartjuk az edzéseket. Kétszer két óra teniszedzés, egy
erőnléti edzés, egy 50 perces bevezető és egy ötven perces levezető rutin van a napi
programban. A játékosokat igény szerint segítjük abból a szempontból is, hogy mindig
meglegyen az edzőpályájuk, labdájuk és igény szerint férfi edzőpartnert is biztosítunk a
számukra. Természetesen ezen túl biztosítjuk az edzések megtartását is.
Az erőnléti edzéseket Vaskó Balázs tartja. Az erőnléti edzővel folyamatos szakmai
konzultációban, szoros munkakapcsolatban dolgozunk együtt.
A válogatott játékosokkal folyamatos a kapcsolattartás. Figyelemmel követjük a
versenyzésüket, ha kell edzői kisérést biztosítunk Nekik. A NEK egy olyan bázis, ahová mindig
vissza tudnak jönni, használhatják a létesítményt és megkapják a szükséges szakmai
támogatást. Az edzésekre biztosítani tudunk szabadtéri salak, vagy fedett kemény pályákat is.
A tevékenységünkhöz hozzá tartozik a privát edzőkkel való kapcsolattartás, folyamatos
szakmai egyeztetés és konzultáció.

Versenyek látogatása és játékosok megfigyelése is a feladatok körébe tartozik.
Borbás Rita személyében teljesítmény diagnosztikai szakember is segíti a munkánkat és a
versenyzők felkészülését.
Folyamatosan és minden válogatott edzés ideje alatt fizioterapeuta szolgáltatás is biztosítva
van. Bartha Kincső kiváló szakemberünk a játékosok rendelkezésére áll.
Összeségében elmondhatjuk, hogy minden szempontból megfelelő hátteret tudunk
biztosítani a válogatott keret játékosainak, hogy nyugodtan tudjanak készülni a versenyekre.
5.3

Next-Gen

Drahota-Szabó Dorka
Dorka 2021 júniusában érte el a karrier csúcsot jelentő 656-ik helyezést a WTA ranglistán. Nem
mondható el róla, hogy folyamatos és zökkenőmentes lenne a fejlődése. A második félévben
több versenyen az első vagy a második fordulóban már vereséget szenvedett a W15-ös
versenyeken a főtáblán, a W25-ös versenyeken pedig a selejtezőben. Említésre méltó
eredménye két W15-ös versenyen volt, Egyszer elődöntőt játszhatott Antalyában, egyszer
pedig a legjobb nyolc közé jutott.
Párosban két 15K-s versenyt nyert Antalyán, és a Budapesti 25K-s versenyt is megnyerte.
2021 év végén egyéniben a 729-ik, párosban az 554-ik helyen zárta az évet.
A felnőtt egyéni magyar Bajnokságon elődöntőig jutott, párosban Tóth Amarissa oldalán
magyar bajnok lett.
Nagy Adrienn
Nagy Adrienn három 15K-s és egy 25K-s verseny megnyert párosban. A helyszínek Antalya és
Új Delhi, valamint Oeiras voltak. Több versenyen is páros döntőt játszhatott, két 15K-s és kettő
25K-s versenyen, Haabneeme-ben, Budapesten és Antalyán.

Adri párosban lépett előre. A pozsonyi W15-ös versenyen döntőt játszott és a Budapesti W25ös versenyen pedig elődöntőt.
Egyéniben különösebben említésre méltó eredménye nem volt, pár W15-ös versenyen jutott
a legjobb nyolc közé, Delhiben 15K-s versenyen elődöntőt játszott.
Év végén egyéniben a 769-ik, párosban a 351-helyen állt a WTA ranglistán.
A felnőtt magyar bajnokságon egyéniben harmadik lett, párosban Szabanin Natália oldalán
második helyezést ért el.
Szabanin Natália
Szabanin Natália 2021-ben nyert 1-es kategóriás ITF-versenyt Ecuadorban és Brazíliában.
Csehországban elődöntőt játszott szintén egy 1-es kategóriás versenyen. A US Open junior
versenyszámában egyéniben negyeddöntőt játszhatott, a Roland Garros páros számban
szintén a negyeddöntőig jutott. Párosban az ukrajnai 1-es kategóriás ITF versenyen győzni
tudott.
A legjobb helyezése a junior világranglistán a 8. volt.
Az U-18as Európa Bajnokságon párosban harmadik helyezést ért el Tóth Amarissa
partnereként. Tagja volt a csapat Junior-Európa Bajnokságon negyedik helyezést elért
válogatottnak.
A felnőttek között Hollandiában egy 15K-s versenyen egyéni elődöntőt játszhatott.
Párosban Sibenikben két W15-ös versenyt megnyert. Alkmaarban és Lousadaban a W15-ös
versenyeken elődöntőt játszott. Helsinborgban a W15-ös versenyen páros döntőt játszott. A
legjobb eredménye a Budapesti W25-ös versenyen való elődöntője volt. Úgy érzem minden
adottsága és lehetősége megvan ahhoz, hogy jó játékos váljék belőle. Perspektívikus a tenisze
és szorgalmas is.
A WTA ranglistán egyéniben a 733-ik, párosban a 675-ik a jelenlegi helyezése.

A felnőtt magyar bajnokságon egyéniben döntőt játszott, párosban is második helyezést ért
el.
Tóth Amarissa
Az év elején ITF junior versenyeken próbálkozott több-kevesebb sikerrel. Az első sikert a
hannoveri J2-es verseny jelentette Amarissának, ahol egyéniben megnyerte a versenyt. A
Rolland-Garros junior páros versenyszámában döntőt játszhatott és második helyezést ért el.
A junior világranglistán a legjobb helyezése a 28 volt.
Az egyéni Európa Bajnokságon párosban Szabanin Natália oldalán harmadik helyezést ért el.
Tagja volt a csapat Junior-Európa Bajnokságon negyedik helyezést elért válogatottnak.
A felnőtt versenyeket 2021 áprilisában kezdte meg. A Monastir-i 15K-s versenyen elődöntőt
játszott egyéniben. Dijonban a W15-ös versenyen egyéniben elődöntőt játszott. Októberben
Antalyàn egy W15-ös versenyen döntőig menetelt. Ugyanitt Antalyàn meg több W15-ös
versenyen elődöntőig jutott.
A 2021-es évben párosban öt versenyt megnyert és két második helyezést is elért W15ösversenyeken.
A 2021-es év felnőtt magyar bajnoka lett egyéniben és párosban Drahota-Szabó Dorka oldalán
egyaránt.
Egyéniben a 741, párosban a 348-ik a legjobb helyezése a WTA ranglistán.
5.3.1 Az U18-as EB
U18-as csapat Európa Bajnokság /selejtezőkör Bosznia-Hercegovina/
A selejtező kört Bosznia-Hercegovinában játszotta a magyar válogatott.
A csapat tagjai: Tóth Amarissa, Szabanin Natália és Bartha Panna voltak.

Az első mérkőzésen sima győzelmet arattunk a házigazda Bosznia-Hercegovina ellen 2:0
arányban. A mérkőzésen Tóth Amarissa sérülés miatt nem játszott így Bartha Panna kapott
lehetőséget és jól helyettesítette a sérült játékosunkat.
A döntőben Szlovákiát is sikerült legyőznünk nagy csatában, így kivívtuk az EB-döntőben való
részvétel jogát.
Eredmények:
Magyarország - Bosznia-Hercegovina 2:0
Magyarország - Szlovákia 2:1
U18-as csapat Európa Bajnokság döntő /Franciaország/
Az első fordulóban Spanyolországot sikerült legyőznünk, Tóth Amarissa és Szabanin Natália is
nagyot játszott, így bekerültünk Európa legjobb négy csapata közé. Az elődöntőben nagyon
szoros vereséget szenvedtünk Horvátországtól és a harmadik helyért folytatott mérkőzésen
pedig kikaptunk Franciaországtól. Nagyon fájó vereség volt a horvátok elleni, összesen két
labdameneten múlt. Így az előkelő negyedik helyezést értük el. Úgy érzem, a horvátok elleni
vereséggel nagyon nagy esélyt szalasztottunk el, nagyon közel álltunk ahhoz, hogy EB döntőt
játszhassunk.
Eredmények:
A legjobb négy közé jutásért:
Magyarország - Spanyolország 2:0

Elődöntő:
Horvátország - Magyarország 2:1

Mérkőzés a harmadik helyért:
Franciaország - Magyarország 2:0

U18-as Európa Bajnokság /Klosters Svájc/
Szabanin Natália és Tóth Amarissa párosban bronzérmet szerzett és nagyon kevesen múlt,
hogy nem sikerült a döntőbe jutniuk. Egyéniben a legjobb 16 és nyolc közé jutás sikerült a
lányoknak.
5.4

Utánpótlás

Kisantal Péter ( fiú utánpótlás )
Gy. Szabó Csilla írása (tenisz-palya.hu/MTSZ) Márciusban nevezték ki Kisantal Pétert a férfi
szakág utánpótlásért felelős edzőjének. A szakember azóta szorgalmasan látogatja a
korosztályos viadalokat, miközben a versenyzőket nevelő klubok jelentős részét is végigjárta.
A szövetségi edzővel az eddig szerzett tapasztalatairól és az utánpótlás-válogatottak 2021-es
eredményeiből levonható következtetésekről beszélgettünk.
− Mi volt a legfontosabb terve, amelyet meg szeretett volna már az első évben valósítani?
− Először is az volt a célom, hogy a korosztályok legjobbjairól profilt állítsak fel, az összegyűjtött
információkból pedig végül egy komoly adatbázis álljon össze. Ebbe az alapinformációk mellett
a heti programtól kezdve az éves versenynaptárig, a pszichológiai, erőnléti és ortopédiai
tesztek eredménye éppúgy bekerül, mint a táplálkozási szokások alapján kialakítható típus. Ez
körülbelül ötven játékost érint, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezek az adatok minél előbb
egységes egésszé álljanak össze.
− Az adatbázis alapjainak lefektetése nagyon nagy munkát igényel az ön részéről, mennyire
együttműködőek a fiatal játékosok?
− Ezen a téren még valóban van javítani való, de hát minden új dologhoz hozzá kell szokni.
Egyelőre még csak kevesen ismerték fel, milyen nagy lehetőségeket rejt ez a profilalkotás. A
munka dandárját én végzem, igaz, adatszolgáltatás nélkül én sem tudok haladni, így az ő
közreműködésükre is szükség van. A kisebbek jobban partnerek, mint az idősebbek, talán
azért, mert az előbbieket még segítik a szüleik, s ők jobban átlátják a rendszer hasznosságát.
Én mindenesetre maximálisan támogatok mindenkit a rendszer használatában, személyre

szabottan küldöm meg nekik a linkeket, csak meg kell adniuk az általam kért adatokat.
Hosszútávon nélkülözhetetlen információkat tudunk így a játékosokról gyűjteni, s ezáltal a
fejlődésüket is hatékonyabban tudjuk segíteni. Lassan haladunk, de biztos vagyok benne, hogy
el fogom érni a célomat.
− Van-e olyan terület, amelyen maradéktalanul meg tudta valósítani az elképzeléseit?
− A versenyekre történő kísérés szerintem egész évben nagyon jól működött, bár ehhez kicsit
körül néztünk a többi nemzet háza táján is. A franciákra jellemző, hogy már egészen kicsi
korban nagy, öt-hat fős csapatokban utaznak a tornákra, igaz az ő költségvetésük össze sem
hasonlítható a miénkkel. A szlovákok viszont többnyire párokban versenyeznek. Mi a csapatos
formát választottuk és nagyon jó versenyeink voltak. Számomra fontos, hogy ilyenkor is
eddzünk, amihez a mi fiataljaink láthatóan nincsenek hozzászokva. Az edzők féltik őket a
fáradtságtól, pedig az eredményekhez igenis feszegetni kell a határokat. Maximális terhelés
alatt ismerhetjük meg leginkább a játékosunkat, ekkor derül fény arra, hogyan reagál az
extrém helyzetekre. Márpedig egy tétmérkőzés folyamatosan a komfortzóna túllépéséről szól.
Ez a mi fiataljainknak egyelőre nem megy könnyen.
− A nyári Summer Cup sorozaton már ön irányította a korosztályos válogatottakat. Milyen
tanulságokat vont le a csapat Európa-bajnokságon tapasztaltakból?
− A legfiatalabbak esetében látható volt, hogy nagyon sokat kell még fejlődni. A mi
teniszezőink képzetlenebbek voltak nemzetközi vetélytársaiknál. Éppen ezért a 12 éven aluli
korosztályra mostantól különleges figyelmet fogunk fordítani. Ennek szellemében egészen a
play and stay játékosokig lementem és onnan is kiemeltem két ügyes gyereket. Minél előbb ki
kell javítani a hiányosságokat, miközben a versenyeztetésüket is gondosan kell felépíteni.
Most alakítok ki egy „future-teamet”, amely az U12-es korosztály előszobája lesz.
− Eggyel feljebb lépve, az U14-es válogatott viszont harmadik helyen végzett a selejtezőcsoportjában, minimális különbséggel szenvedett vereséget az egyik nagy esélyesnek számító
Németországtól.

− Kincses Kolos ranglistahelyezésének köszönhetően kiemeltek voltunk, ami azért nagy
segítséget jelentett. Elsőszámú játékosunk végig vállalta az ezzel járó felelősséget, nemzetközi
rutinjával nemcsak társainak, de nekem is sokat segített. Major Áron és Almádi Attila is kitett
magáért, nagyon sajnálom, hogy utóbbi a hazaérkezést követően lemondta a válogatottságot.
Ez a csapat szerepelt a fiú vonalon a legjobban idén nyáron.
− A Mészáros Patrik, Halmos Kornél, Győri Lóránt összeállítású U16-os együttes tagjai már
kellő nemzetközi tapasztalattal rendelkeztek, mégsem jutottak tovább csoportjukból.
− Nem volt igazán szerencséjük, hiszen hat csapatos lett a csoport és csupán két meccset
játszottak. Az olaszok ellen kis híján negyvenöt fokot mutatott a hőmérő, úgyhogy mindent
kiadtak magukból. Ellenfeleink azonban magasabb kategóriájú juniorversenyekről jöttek,
nálunk gyorsabb és agresszívebb játékot játszottak. A fennmaradó időt edzésekre használtam,
remélem számukra is tanulságosak voltak a több mint háromórás gyakorlások. Egyébként
nagyon jó hangulatú torna volt, az ellenfeleink azonban előttünk jártak néhány lépéssel.
Ahhoz, hogy ebből a hátrányból faragni tudjunk, nagy szükség van a jó színvonalú ITF-tornákra.
− A legidősebbeket Selmeci Petra kísérte el Franciaországba, ahol nem sikerült meccset
nyerniük és a selejtezőcsoport ötödik helyén végeztek.
− Kétségtelenül nagyon erős csoportba kerültek, ugyanakkor az is tény, hogy ötös és négyes
kategóriájú ITF-tornákon készülve a kontinentális viadalon sajnos nem lehet látványos
eredményt elérni.
− Mennyire népszerűek a válogatott edzések a játékosok körében?
− A fiatalabbak között nagyon jó csoportok alakultak ki, élvezet velük dolgozni, fontos
számukra a közösséghez, a csapathoz való tartozás. Általánosságban elmondható, hogy sok
ügyes gyerek van, akik szüleikkel együtt sokat áldoznak a teniszért. Én azoknak szavazok
bizalmat, akik egész évben teljesítenek és folyamatosan versenyeznek a nemzetközi
mezőnyben is. Ez elsősorban a tizennégy-tizennyolc éves korosztályokra vonatkozik, a
kisebbeknél ugyanis nagy hiányosságok tapasztalhatóak. Mindössze három tizenegy éves

srácom van idén, a többiek korábban nem is igazán jártak nemzetközi tornákra. A korosztállyal
foglalkozó edzők többségével személyesen beszéltem, s a velük folytatott egyeztetések
alapján választottam ki az U12-es és a „future-team”-be tartozókat, akikkel elébe megyünk a
munkának és a fejlődésnek. Ezúton is köszönöm a kollégáknak a sok segítséget, amit a
legkisebbek feltérképezése során kaptam tőlük.
− Összességében elégedetten zárja első évét?
− Annyiban mindenképpen, hogy ideális körülmények között, egy kiváló csapatban
dolgozhatom, a szövetség vezetése mindenben támogat, szabad kezet kaptam a céljaim és
céljaink megvalósításához. És ez nagyon jó érzés. Ugyanakkor az is látható, hogy nagyon sokat
kell fejlődniük a korosztályos fiújátékosoknak ahhoz, hogy a riválisokat utolérjék. Ehhez pedig
kemény munka kell, az élvonalba ugyanis nem vezet másik út.
Gulyás István ( lány utánpótlás )
− Miben változott korábbi munkája a női és a férfi szakág szétválasztását követően?
− Természetesen eddig is volt rálátásom az alsóbb korosztályokra, a munkám során azonban
elsősorban a velük foglalkozó szövetségi edző véleményére támaszkodtam, az ő javaslatai
alapján kerültek hozzám a gyerekek. S bár mostantól kizárólag a leányokkal foglalkozom, a
feladatköreim összességében mégis sokkal szélesebb alapokat fognak át. Az új koncepció
szerint a legfiatalabbak esetében ugyanis mélyebbre kell nyúlnunk, egészen a Play and Stay
korosztályig. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, ma már sokkal előbb kell a tervszerű,
sportágspecifikus munkát megkezdeni, mint tettük ezt korábban.
− Hogy érzi magát ebben az új szerepkörben?
− Szerencsére nagyon sok versenyre eljutottam, fontos dolgokat láttam, hallottam. Ezt most
egy olyan kifejezetten érdekes munka, ami számomra is új perspektívákat nyit meg. Több a
teendőm, de hosszútávon ez így észszerűbb, mert tökéletesen tudom egymásra építeni a
korosztályokat. Jobban látom, milyen kritériumoknak kell megfelelniük a továbblépéshez.
Ezeket az értékes tapasztalatokat azonban nem kívánom magamnak megtartani, a kollégákkal

szeretném valamennyit megosztani. Éppen ezért a játékosokért felelős edzőkkel a korábbinál
sokkal erősebb kapcsolatot kívánok kialakítani. Az első visszajelzések kifejezetten jók, úgy
látom, van is rá igény. Az új rendszerből így hosszabb távon mindenki csak profitálhat. A
nemzetközi porondon is azt látom, hogy az országokon belüli együttműködésre törekszenek,
nálunk is ez a vezérlőelv.
− A nemrégiben bemutatott hosszútávú játékosfejlesztési program hogyan kapcsolódik a
munkájához?
− Számomra óriási segítség lesz. Egyébként sokunk régi vágya volt a korosztályonkénti, jól
meghatározott kritériumrendszer felállítása, még akkor is, ha a sikerhez számos út vezet.
Megbízható sarokkövekre azonban még a teniszben igen gyakori magányos vándoroknak is
szükségük van. Minden edzőnek megvan a saját ars poétikája, egyénisége, ezzel harmonizálva,
rugalmasan kell a saját metódusába illesztenie a szövetségi programot alkotó tudásbázist.
− A nemzetközi versenyeztetés az idősebb korosztályok számára ebben a sportágban már
elengedhetetlen. Mekkora szerepet vállalt ezen a téren a szövetség?
− Úgy érzem, jelentősen hozzá tudtunk tenni a gyerekek fejlődéséhez az utazások
megszervezésével. Nem kevesebb, mint húsz tornára utaztak népesebb csoportok, én magam
is tizenkettőre, miközben szinte az összes hazai nemzetközin jelen voltam. Azt hiszem, ez egy
elég jó szám. Némi változás, hogy az idősebbek közül is többen velünk tartottak, a nagyobb
létszámú, buszos, közeli országokba irányuló programokra, amelyek nagyon sikeresek voltak.
Pedig a koronavírus-járvány miatt az év elején szinte vakon terveztem a versenynaptárt, és ne
feledjük el, hogy a szövetség konszolidációja is javában tartott. Kísérleti évnek kellett volna
lennie az ideinek, ám ezt a luxust nem engedhettük meg magunknak, a folyamatos
versenyeztetést a körülmények ellenére is biztosítanunk kellett. A legjobbak a fejlődése és a
tehetségének kibontakoztatásához ez egyszerűen elengedhetetlen. A korábbi évek pénzügyi
nehézségei idején magam is megtapasztaltam, hogyan rombolja le a motivációt a nemzetközi
megmérettetések hiánya. És ez nemcsak a játékosokra, de miránk edzőkre is igaz volt.
− Mennyire volt sikeres a magyar leányutánpótlás 2021-es esztendeje?

− Általános tapasztalatom, hogy több olyan teniszezőnk is van, akinek viszonylag gyengébb
ranglistahelyezéshez, magasabb tudásszint tartozik. Pedig előbbi is nagyon fontos, különösen
egy adott életkor felett, így ezen a téren is utol kell érniük magukat játékosainknak. A
legidősebbek mezőnyében Szabanin Natália és Tóth Amarissa egyaránt fantasztikus évet
produkált, Nati top tízben végzett a juniorok között, az év második felében pedig már a felnőtt
versenyeken is sikereket ért el. Mimi idén már inkább a nagyok között versenyzett, de azért a
junior Roland Garroson is sikerült egy páros döntőt hoznia. Csapatban Bartha Pannával
kiegészülve csoportelsőként jutottak az Eb-döntőbe, ahol a negyedik helyen végeztek. Panna
budapesti ITF-tornagyőzelme is szép eredmény. Az lenne a jó, ha a következő generációkat is
az ő szintjükre tudnánk felhozni.
− Egy korosztállyal lejjebb, az Udvardy Luca, Dankó Vanesa, Fenyves Gréta együttes még a
junior Billie Jean King kupára is kijutott, vagyis a csapat világbajnokságra.
− Óriási eredménynek tartom az európai negyedik helyezést, és a vb-helytállást. Ráadásul
sérülések és betegségek nehezítették a felkészülésünket, amely szinte minimálisra sikerült.
Éppen ezért sajnálom, hogy a járvány miatt a tizenhat éven aluliak számára nem rendezték
meg az egyéni Európa-bajnokságot, amelyen éveken át részt vehettem Moszkvában.
Számukra különösen tanulságos lett volna az indulás, a felnőttek között szárnyaikat bontogató
Fajta Péter és Velcz Zsombor három éve párosban ezüstérmes volt ezen a tornán. A tizennégy
éven aluli lányok számára viszont megrendezték a kontinensviadalt, amelyen igen magas
szintű, modern teniszt mutattak be az ellenfeleink, csapatban pedig Bíró Melinda, Bak-Szabó
Norina és Farkaslaki-Hints Flóra egyaránt tisztességesen helyt állt. Az egyéni eredmények
közül kiemelném Bíró Melinda TE Masters szereplését, valamint Nemcsek Gréta TE Festival
meghívását a tizenkét éven aluliak mezőnyében. Mindketten egész éves jó teljesítményüknek
köszönhették a részvételt. Összességében minden területen ránk fér a fejlődés, s akik vállalják
az ezzel járó plusz terheket, azokat a szövetség is segíteni fogja ezen a nehéz úton.
− Milyen formában dolgozik a válogatott keretekkel?

− A tizennégy év alatti és feletti korosztályok mindennapi munkája sokban különbözik.
Előbbiek részéről igen nagy az igény arra, hogy a nemzetközi felfutásban segítsük őket. Ez
érthető is, hiszen induló játékosokról van szó. Számukra heti egyszer, valamint a hétvégén
tartunk összetartásokat. A válogatott helyett azonban inkább a szövetségi elnevezést
használjuk az edzésekre, így ugyanis több gyereket tudtam meghívni, köztük tíz-tizenegy
éveseket is. Ebben az életkorban ugyanis nagyon fontos, hogy a legtehetségesebbek valóban
hatékonyan kezdjék meg a munkát, ez legyen számukra a megszokott és követendő példa. És
itt ismét hangsúlyoznám az összefogás fontosságát, emiatt fordítok sok időt az ígéretes
teniszezők edzőinek megismerésére, s a közös gyakorlásokon is szívesen látom őket. A
legfiatalabbak esetében még igen meghatározó a szülők szerepe, ám később már inkább a
kollégákra támaszkodnánk és a külföldi versenyekkel kapcsolatban is az ITF-csapatokhoz
hasonló programokban gondolkodunk.
− A legfiatalabbak is igénybe vehetik a NEK kiegészítő szolgáltatásait?
− Vaskó Balázs vezetésével a szövetség szakemberei valamennyi korosztály fizikai felmérését
elvégezték, amelyek igen hasznos tapasztalatokkal szolgáltak. Kisantal Péter kollégám
javaslatára ortopédiai szűréseket szervezünk, ami a jövő tekintetében szintén fontos
előrelépés. Nagyon jó csapat vesz körül, s úgy érzem mindannyian készek vagyunk a szükséges
szemléletváltásra. Éppen ezért kifejezetten optimista vagyok a 2022-es esztendővel és a
magyar tenisz új érájával kapcsolatban.
2021. I. félév szakmai beszámoló ( fiú utánpótlás )

Fedettpályás edzések
Március 1-én kapcsolódtam be a téli fedett pályás szezonba, ahol átvettem korosztályos fiú
válogatottat. Megkaptam az edzés időpontokat és email címeket, vagyis a kapcsolat tartáshoz
szükséges adatokat, amelyek nem voltak a legpontosabbak. Úgy, hogy első feladatom ezeknek
a kapcsolatok rendezése és szervezése volt. A kapcsolat tartáshoz kialakítottam egy Játékos
Profilt, amivel próbáltam kialakítani a jobb kapcsolat tartást a Játékosokkal és Edzőjükkel.

(nagyon kevesen érdeklődtek vagy kapcsolódtak be a Profil munkába). Minden válogatott
játékos, aki részt vesz az MTSZ munkában ebben a rendszerben kialakítottam az adat gyűjtési
lehetőséget a játékosról, ami vele kapcsolatos.
A második feladat a ranglista vezető játékosok visszacsalogatása válogatott edzésekre. Ez azt
jelenti, hogy pl. azért nem jártak mert különböző gyengébb ranglistával rendelkező játékosok
foglalták a helyet és nem volt válogatott edzésnek méltó edzés és még sorolhatnám.
A harmadik feladatt az edzéseken a fegyelem és az intenzitás visszaállítása volt. Pl. Edzésekre
érkezés és távozás, bemelegítés/levezetés, edzések értékelése edzések után stb.
A legnagyobb fejlődés a U14 korosztályban volt tapasztalható, ahol 4 gyerek járt és a 6
válogatott edzésen 8-10 játékos volt jelen, de még nem az első kettő.

Fedettpályás versenyek
Első feladattom az volt, hogy megismerjem a játékosokat és korosztályokat ezért március 1től minden hétvégén versenyen töltöttem, ahol minden mecset megnéztem elejétől a végéig.
Az U14, U16, U18 korosztályt jól ismertem ezért a U12 versenyek és a fiatal játékosok
megismerése volt a cél.
A pandémia ellenére a szabályok szigorú betartásával meg tudtuk szervezni nem csak a kisebb
versenyeket de a Magyar Bajnokságot is. Külföldi versenyek pandémia miatt sora lemondára
kerültek ezért a magyar versenyekre sokkal nagyobb létszámban rendeztünk meg.

Válogatott versenyprogram
A nyári versenyprogramba kitűztük célul, hogy több versenyre utaztatjuk a válogatott
játékosokat, ezáltal tudtunk tanácsokat adni és fejleszteni a versenyen való munkát.
Szakmai stáb összeállított versenyprogram alapján olyan versenyeket határoztunk meg ahol
van esélyük a főtáblán megmérettetni magukat és tapasztalatot gyűjteni. Ezek általában
kisebb kategóriás versenyek korosztályonként.

Minden korosztálynál az egyéni programokat kiegészítettük az MTSZ által meghatározott
versenyekkel.
Minden versenyen vagy verseny előtti összetartásról jegyzőkönyv készült és a Profilba
megfelelő helyre tárolva, Szülőt és Edzőt informálva történt.

Külföldi versenyek 2020 I. félév
Nis, Szerbia ITF 18 éven aluli 4.kategóriás verseny 04.26.-05.02.
Prokuplje, Szerbia TE (Tennis Europe) 12 éven alulíak 1.kategóriás verseny 05.03.-09.
Cakovec , Horvátország TE 12 éven aluli 2. kategóriás verseny 05.03-09.
Szabadka, Szerbia TE 14 éven aluli 2. kategóriás verseny 05.10-16.
Cacak, Szerbia TE (Tennis Europe) 12 éven aluli 1.kategóriás verseny 05.31.-06-06.
Oberpullendorf , AusztriaITF 18 éven aluli 4.kategóriás verseny 05.31.-06-06.
Temesvár, Románia ITF 18 éven aluli 5.kategóriás verseny 06.28.-07. 04.
Temesvár, Románia ITF 18 éven aluli 3.kategóriás verseny 07.05.-11.
Fürstenfeld, Ausztria TE 12 1.kat. és TE 14 2.kat. verseny 07.12-18.

Magyar nemzetközi versenyek 2021. I. félév.
Budapest, Pasarét Kupa TE 12 éven aluli 2. kategóriás verseny 06.21-27.
Dunakeszi, Nexon Kupa TE 12 éven aluli 2. kategóriás verseny 06.30-07.04.
Budapest, BTC Kupa TE 14 éven aluli 2. kategóriás verseny 05.17-23.
Budapest, Alfa TI Kupa TE 14 éven aluli 3. kategóriás verseny 05.14-30.
Budapest, Sori Kupa TE 16 éven aluli 2. kategóriás verseny 04.19-25.
Székesfehérvár, Viszló Kupa TE 16 éven aluli 3. kategóriás verseny 04.26-05.02.

Budapest, Sori Kupa TE 16 éven aluli 3. kategóriás verseny 05.31.-06.06.
Budapest, ETC Kupa ITF18 éven aluli 4.kategóriás verseny 05.12.-05-16.
Dunakeszi, Nexon Kupa ITF18 éven aluli 4.kategóriás verseny 05.19.-05-23.

Egyéni Európa Bajnokságok
Most, Csehország, 14 éven aluli Európa Bajnokság 07.19-25.
Moszkva, Oroszország 16 éven aluli Európa Bajnokság elmaradt
Klosters, Svájc 18 éven aluli Európa Bajnokság 07.19-25.

Fiú Csapat Európa Bajnokságok
Brema, Németország Fiú 14 csapat EB selejtező 06.27-29. 3.hely
Sloboznie, Románia F12 csapat EB selejtező 07.22-25 7-hely
Latiano, Olaszország Fiú 16 csapat EB selejtező 07.27-29. 6.hely
La Rochelle, Franciaország F18 csapat EB selejtező 07.27-29. 7.hely

Összegzés
Az elindított verseny kisérési programok elősegítették, hogy több gyereket tudtunk
versenyeztetni a nemzetközi mezőnyben. Edzők több információt kaptak a versenyeken való
munkáról és eredményeiről.
Korosztályonként nem emelnék ki játékost vagy eredményt, mert rengeteg hiányban
szenvedünk. Nagyon jó és Profi korosztályos programokat kell elindítanunk, amelyek elősegíti
a játékosok és klubok munkáját
Külön kiemelném a kisebb bejövő korosztályokat és a velük való munkára. Előre kellene velük
dolgozni és felkészíteni és integrálni

A 2022 évi új tervezett profivá és tervezettebé teszi a munkánkat. Még több korosztályra
szabott programot tudunk elindítani-tervezni, amivel eredményesebbek tudunk lenni, mint a
2021 évben.
2021. II. félév szakmai beszámoló
2022. augusztusban folytatódtak a magyar és a nemzetközi versenyek.

Magyar versenyek 2021. II. félév
Korosztályos Magyar Bajnokság U12/U14 korosztály 2021.08.02-08 Pécs
Korosztályos Magyar Bajnokság U16/U18 korosztály 2021.08.09-15 Pécs
Felnőtt Magyar Bajnokság 2021.09.20-26 Szeged

Magyar nemzetközi versenyek 2021. II. félév
Budapest Alfa TC ITF J2 2022.08.16-22
Budapest Top Sport TE14 2.kat 2021.08.16-22
Budapest Pasarét TE14 3.kat 2021.08.23-29
Budapest BTC ITF J4 2021.10.18-24
Székesfehérvár Kiskút ITF J2 2021.10.25-31
Külföldi versenyek 2021 II. félév
Domazle ITF J4 2021.08.28 – 09.05
Velij Losin ITF J4 2021.09.27 – 10.03
Maribor ITF J4 2021.11.22-28

Fedettpályás edzések
Október 18 kán elkezdődtek a Korosztályos MTSZ edzések U12/U14/U16/U18 korosztályoknak
Szakmai stábbal megbeszélve elindítottunk egy Future Team elnevezésű kiscsoportot amely
előkészítője a U12 korosztálynak. Ezzel elindítottuk a legkisebbekkel való munkát.

Felmérések
Fizikai Állapotfelmérés (Őszi)
Ortopéd felmérés (1-alkalommal)
Pszichológiai felmérés (Őszi)

Kapcsolat / Kapcsolat tartás
A kapcsolat tartást a kialakított Játékos Profilon próbálom tartani, javítani. Ott megtalálható a
játékossal történő munkánk minden része. Ezen a téren még van mit javítani.

Összegzés
A Legkisebbeknél a Future Team és a U12 korosztálynál szépen elindult a munka nagy
érdeklődéssel, mint a szülők, mint az edzők irányából. A Játékos Profilban a
legszorgalmasabban töltik az adatokat (Edzés napló, Heti program, Éves versenyterv)
A U14 korosztálynál a Második vonal használja ki inkább az edzés lehetőségét
Az U16 és a U18 korosztály nagy létszámban jelennek meg az MTSZ edzéseken közreműködők
és a versenyen levő munkájuk is jó irányban halad.
A Decemberi tervezett összetartásokat az MTSZ -ben kialakult Covid járvány alakította át.
Ezeket az összetartásokat a Januári hónapokban kerül pótlásra.

Célok kitűzése a 2022 I. félévre
- Utánpótlás korú gyerekek táplálkozása (egyéni program)
- Játékos Profil (Napló vezetése, Éves versenyprogram vezetése)
- Összetartások szervezése

2021 I. félév szakmai beszámoló ( lány utánpótlás )

Fedettpályás edzések
Január 2-án folytatódnak a 2020/2021 téli fedett pályás válogatott tenisz edzések a Nemzeti
Edzésközpont kemény pályáin, amelyek április 8-áig tartottak.
A budapesti játékosok és azok, akik fel tudtak utazni Budapestre hetente 1 alkalommal
délutánonként 3 órás edzéseken vettek részt 15-18 óra között. A lány 12 és 14 korosztály
számára 1 órás bemelegítő, koordinációs, lábmunkát fejlesztő gyakorlatot végeztettem,
amelyet 2 órás teniszedzés követett. A 16 és 18 éves korosztály 3 órás időtartamban edzettek.
A lány 12,14,16 és fiú 16-os edzéseket én vezettem, a lány 18-as korosztály edzéseit Babos
Csaba és Fekete Rudolf irányították. Az edzések folytatták az előző évek gyakorlatát. Heti egy
alkalommal a legjobb korosztályos játékosok egymással, szervezett keretek között, válogatott
edzők irányításával tudtak a téli szezonban készülni. Az edzések népszerűek voltak, teljes
létszámban vettek részt a játékosok.
A legjobb 16 és 18-as lányok Babos Csaba és Fekete Rudolf külön edzésein is részt vehettek a
meghívás alapján, ahol női játékosokkal tudtak gyakorolni. A vidéki játékosoknak hétvégén
tartottam edzéseket 1 vagy 2 napos edzőtáborokat.
Január 1-től egy újítás történt a válogatott edzők munkájában, korcsoportonkénti megosztás
helyett (12,14 fiú, lány, 16,18 fiú, lány) nemenkénti megosztásra álltunk át kísérleti jelleggel
(lány 12,14,16,18 és fiú 12,14,16,18 válogatott edzők).

Fedettpályás versenyek
Szerencsére a pandémiás időszak ellenére meg tudtuk rendezni a fedett pályás korosztályos
Magyar Bajnokságokat zárt kapus lebonyolítással. A 12-es korosztály a Tabán salakos pályáin,
a 16,18 a NEK kemény pályáin és a 14-esek Debrecenben kemény pályán kerültek
megrendezésre.
Első alkalommal került lebonyolításra a 6 napos rendszerben a téli bajnokság 48-as zárt
táblákkal.
Eredetileg 3 nyert szettes mérkőzéseket a pandémiás helyzetre való tekintettel a JVB teljes
versenyre MT rendszerben javasolta, végül az elődöntőktől 3 nyert játszmás mérkőzések
kerültek kiírásra. Sajnos a leány táblák nagyon hiányosak voltak. L16- 27, L16P- 11, L18- 19,
L18P- 6 induló. Ez egy tendencia, ami az előző években is megfigyelhető volt. A kevesebb
létszámú leány mezőny a 16 és különösen a 18 korosztályban már évek óta nem töltik ki a
táblákat.
A különböző korosztályok, különböző időpontokban játszottak a fiatalabb korosztálytól felfelé.
Ez lehetőséget adhat arra, hogy a korosztály legjobban szereplő játékosai egy-két héttel
később egy korosztállyal feljebb is indulhassanak. Ez jót tenne a foghíjas mezőnyöknek is és
motiválná a játékosokat. Az egy korcsoporttal feljebb indulás így teljesítmény alapon történne,
ellentétben a kérvényezéssel, ami kivételezésnek is vehető.

Válogatott versenyprogram
Majdnem 2 év külföldi versenyek megrendezése után sikerült minden korosztály számára a
2011-es évben az ígért nemzetközi versenyeztetést a terveink szerint megvalósítanunk.
Lényegesen nagyobb létszámban tudtunk korosztályos versenyzőket válogatott edzők
kíséretével utaztatni.
Összeállítottuk a versenyprogramot az Európa Bajnokságokig. Olyan versenyeket határoztunk
meg ahol a magyar játékosoknak is van esélye felkerülni a főtáblára, illetve van esély a

selejtezőből való feljutásra. Ezek a versenyek az ITF versenyek alacsonyabb kategóriáját
jelenti, 3-as, 4-es és 5-ös szinteket. A 16 éven aluli játékosok is csatlakozhattak a csapathoz,
szándékunkban áll az ő versenyeztetésük támogatása is. A 12 és 14 éven aluli játékosok
nemzetközi versenyeken való tapasztalatszerzése egyik fontos része a programunknak.
Azok, akik magasabb kategóriájú versenyeken indulnak egyéni programjuk alapján
versenyeznek.
Július végén az egyéni és csapat Európa Bajnoksággal végződik az év első felére meghirdetett
válogatott program.

Külföldi versenyek 2021 I. félév
- Nis, Szerbia ITF 18 éven aluli 4.kategóriás verseny 04.26.-05.02.
- Prokuplje, Szerbia TE (Tennis Europe) 12 éven aluliak 1.kategóriás verseny 05.03.-

09.
- Cakovec , Horvátország TE 12 éven aluli 2. kategóriás verseny 05.03-09.
- Szabadka, Szerbia TE 14 éven aluli 2. kategóriás verseny 05.10-16.
- Cacak, Szerbia TE (Tennis Europe) 12 éven aluli 1.kategóriás verseny 05.31.-06-06.
- Oberpullendorf, AusztriaITF 18 éven aluli 4.kategóriás verseny 05.31.-06-06.
- Temesvár, Románia ITF 18 éven aluli 5.kategóriás verseny 06.28.-07. 04.
- Temesvár, Románia ITF 18 éven aluli 3.kategóriás verseny 07.05.-11.
- Fürstenfeld, Ausztria TE 12 1.kat. és TE 14 2.kat. verseny 07.12-18.

Magyar nemzetközi versenyek 2021. I. félév
- Budapest, Pasarét Kupa TE 12 éven aluli 2. kategóriás verseny 06.21-27.
- Dunakeszi, Nexon Kupa TE 12 éven aluli 2. kategóriás verseny 06.30-07.04.
- Budapest, BTC Kupa TE 14 éven aluli 2. kategóriás verseny 05.17-23.
- Budapest, Alfa TI Kupa TE 14 éven aluli 3. kategóriás verseny 05.14-30.
- Budapest, Sori Kupa TE 16 éven aluli 2. kategóriás verseny 04.19-25.

- Székesfehérvár, Viszló Kupa TE 16 éven aluli 3. kategóriás verseny 04.26-05.02.
- Budapest, Sori Kupa TE 16 éven aluli 3. kategóriás verseny 05.31.-06.06.
- Budapest, ETC Kupa ITF18 éven aluli 4.kategóriás verseny 05.12.-05-16.
- Dunakeszi, Nexon Kupa ITF18 éven aluli 4.kategóriás verseny 05.19.-05-23.

Egyéni Európa Bajnokságok
- Most, Csehország, 14 éven aluli Európa Bajnokság 07.19-25.
- Moszkva, Oroszország 16 éven aluli Európa Bajnokság elmaradt
- Klosters, Svájc 18 éven aluli Európa Bajnokság 07.19-25. Páros 3.hely (Szabanin,

Tóth)

Lány Csapat Európa Bajnokságok
- Rakovnik, Csehország Lány 14 csapat EB selejtező 06.27-29. 7.hely
- Rakovnik, Csehország Lány 12 csapat EB selejtező 07.-.22-25 5.hely
- Beszterce, Románia Lány 16 csapat EB selejtező 07.26-28. 2.hely
- Ricany, Csehország L16 csapat EB Döntő 4.hely (továbbjutás a csapat VB döntőbe)

08.2-4.
- Zenica, Bosznia és Hercegovina Lány 18 csapat EB selejtező 07.26-28. 1.hely
- Granville, Franciaország L16 csapat EB Döntő 4.hely 08.02-04.

Összegzés
1,5 év külföldi versenyszünet után egy nagyon sikeres első félévet tudhatunk magunk mögött,
a tervezhetőség nehézségei ellenére elérte a programunk a célját. Nagyobb létszámú
korosztályos versenyzőt tudtunk külföldi versenyekre kísérni teljes finanszírozással, amely
egyaránt nagy segítséget jelentett a szülők és edzők számára. A nemzetközi versenyeken jó
helyezéseket tudtunk elérni minden korcsoportban, amely mutatja, hogy a versenyek
kiválasztása a játékosok tudásszintjének megfelelő volt. Külön ki szeretném emelni a 18-as
lányok páros EB 3. helyét és a 16-os lány csapat EB 4. helyét, amellyel kivívták a 16 csapatos

világbajnokságon való szereplés jogát a szeptember végén megrendezésre kerülő Billie Jean
King Junior Fed Kupán.
2021 II. félévi szakmai beszámoló ( utánpótlás lányok )

Beszámoló a 16 éven aluliak lány csapat VB-ről
Junior Billie Jean King Cup 2021 09.28-10.03. Antalya Megaseray Tennis Academy
5 kontinensről 15 ország és a házigazda Törökország jutott be a 16-os döntőbe az úgynevezett
16 éven aluliak csapat világ bajnokságára.
Mindenekelőtt ki kell emelnem, hogy már az is nagy dolog volt, hogy a lányok kijutottak a
nagyon erős európai mezőnyből. Tehát a megszerzett 12. hely is szép eredmény. Főleg úgy,
hogy a játékosaink nem voltak teljes mértékben felkészülve mert korábbi csapattalálkozók
során elszenvedett sérülések hátráltatták őket.
Az elmúlt évek eredményei alapján csak néhány alkalommal sikerült a kijutás. Utánpótlás
csapataink többsége az európai selejtezőkön is csak kis számban jutnak tovább az európai
döntőkbe. Ennek tudatában is fantasztikus eredmény.
Úgy gondolom a körülményekhez képest a 12. hely megszerzése magyar együttesnek egy
csapat világbajnokságon szép eredmény, mégis a 6-10. hely valamelyik elérése nagyon közel
volt és ezt tartottam volna reális eredménynek.
A csapat 6 mérkőzést játszott, ebből csak egy találkozón sikerült győzni. A Kanada elleni
találkozó 1/1-es állásnál a párosban nagyon közel voltunk a továbbjutáshoz 6/2 2/0 vetetés
után sikerült az ellenfélnek megfordítani a mérkőzést.
Szoros, fordulatos mérkőzéseken vezető állásoknál nem sikerültek ezúttal kihasználni a
lehetőségeinket.

Csapat EB utáni versenyidőszak bemutatása
Hazai rendezésű nemzetközi versenyek és a szövetségi külföldi nemzetközi versenyek
- Budapest, Alfa TI Kupa ITF18 éven aluli 2.kategóriás verseny 08.18.-08-22.
- Budapest, Borsos Olivér Kupa ITF18 éven aluli 4.kategóriás verseny 10.20.-10-24.
- Székesfehérvár, Viszló Transz Kupa ITF18 éven aluli 2.kategóriás verseny 10.27.-

10-31.
- Budapest, ETC Kupa TE 14 éven aluli 2. kategóriás verseny 08.14-20.
- Budapest, Pasarét Kupa TE 14 éven aluli 3. kategóriás verseny 08.22.-27.

MTSZ által szervezett külföldi nemzetközi versenyek bemutatása
A koncepció szerint az Európa Bajnokságok időpontjáig mind a 4 korosztály (U12,14,16,18)
játékosait utaztattuk, ezután a 14,16,18 évesekkel tudtunk nemzetközi versenyen részt venni.
- Domzale, Szlovénia ITF 4.kategóriás 18 éven aluli nemzetközi verseny 2021.08.24

-29.
- Veli Losinj, Horvátország ITF 4.kategóriás 18éven aluli nemzetközi verseny

2021.09.27 -10.03.
- Tarbes, Franciaország TE 14 éven aluli Szuper Kategóriás, nem hivatalos VB 2021.

09.04-12.
- Pszczyna, Lengyelország ITF 4.kategóriás 18 éven aluli nemzetközi verseny

2021.11.17 -21.
- Maribor, Szlovénia ITF 4.kategóriás 18 éven aluli nemzetközi verseny 2021.11.22 -

28.
2021-2022 téli időszak szövetségi edzések irányelvei
A kérdés az volt, hogy folytassuk az előző évek megszokott gyakorlatának megfelelően az
edzéseket, miszerint heti egy alkalommal egy korosztály edzéseit a NEK edzésközpontban
tartsuk vagy ezek helyett inkább havi rendszerességgel több napos edzőtábor jellegű
edzésekre álljunk át.

Voltak olyan javaslatok is az edzők részéről, hogy a vidéki játékosokat ne mozdítsuk el az
egyesületi edzéseikből és inkább a vidéki városokban szervezzük meg, hogy ott legyenek az
edzések akár több naposak is a környék játékosait összegyűjtve.
A fiatal korosztályok edzői és szülei egyöntetűen a heti edzéseket támogatták, kiegészítve a
hétvégi edzőtáborokkal és az idősebbeknél is ez volt az igény.
Történt

bizonyos

változtatás

az

előző

évekhez

képest.

A

12,14-es

korosztály

legeredményesebb játékosai mellé, külön csoportba szervezve a fiatalabb játékosok közül a
potenciális játékosoknak szerveztem heti rendszerességgel az edzéseket (2011-ben született
játékosok).
A lány utánpótlás esetében a piramis elv érvényesült az edzéseken is: L12-12 fő, L14-10 fő,
L16-6 fő és L18-5 fő.
Történt változtatás az edzések megnevezésében is, a válogatott edzések helyett szövetségi
edzés lett, így a válogatottság és az edzésbeosztás kritériumai külön váltak.
2021-ben a válogatottság 2 kritérium alapján lett összeállítva:
U12- ranglista 1-6. hely + 1-6 hely válogatott edző döntése alapján,
U14- ranglista 1-4. hely + 1-4 hely válogatott edző döntése alapján,
U16- ranglista 1-4. hely + 1-2 hely válogatott edző döntése alapján,
U18- ranglista 1-4. hely + 1 hely válogatott edző döntése alapján.
Az edzések célja: a különböző korosztályok legeredményesebb és potenciállal rendelkező
játékosainak heti egy alkalommal a Nemzeti edzésközpontban, válogatott edző(k)
irányításával történő rendszeres összetartása, előre meghatározott edzésprogram alapján. Az
edzések által a játékosok szüleivel, edzőivel a helyes kommunikáció kialakítása, információk
átadása szülői értekezletek, írásos anyagok formájában vagy személyes kapcsolatokon
keresztül.

Az edzések jellege: csoportos formában történik, a létszám edzésenként 4-6 fő az edzés
tartalmának megfelelően.
Az edzések helye: NEK fedett salakpályái (lehetőség esetén, felkészüléskor kemény pályákon).
Az edzések tartalma: az MTSZ hosszú távú játékos életpálya modell ajánlása alapján taktikai
és mentális elemek megismertetése és gyakorlása játék központú gyakorlatokon keresztül
mind az egyéni, mind a páros játék vonatkozásában.
Az edzések időtartama: 2-3 óra, amelyben bemelegítés, koordinációs gyakorlatok, speciális
mozgás és lábmunka gyakorlatok szerepelnek a tenisz edzések mellett.

A heti eloszlása az edzéseknek
Hétfő 15-17 és 17-19 óra
L12-es korosztály (2010, 2011) 2 lehetőleg homogén csoportban
Létszám: 12 fő
Kedd 15-17 és 17-19 óra :
L14-es korosztály (2008, 2009)
Létszám: 10-12 fő
Szerda 15-18 óra:
L16-os korosztály (2006, 2007)
Létszám: 4-6 fő
Csütörtök 15-18 óra:
L18-as korosztály (2004, 2005)
Létszám:
4-6 fő
Péntek, Szombat
Előre meghatározott időpontokban alkalmazkodva a játékosok versenyprogramjához,
felkészülés keretén belül, akár heti rendszerességgel vagy havonta 1-2 alkalommal:
- Kiegészítő edzések L18-as játékosoknak (ITF csoport) egy 2-3 napos program

alapján
- L16-os játékosoknak is kiegészítésként 2-3 napos program, gondolva azokra, akik

vidékről nem tudnak egy napra eljönni edzésre.
- L12, L14 éveseknek havi 1 alkalommal 2-3 nap összetartó, felkészülési edzések
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A 2021 év verseny és edzésprogramok, tervek megvalósulásának értékelése
Az előzetesen meghirdetett korosztályonként 8-10 verseny éves szinten nem valósult meg, de
szakmailag nem is tartom indokoltnak, hogy a 12 éveseket 8-10 nemzetközi versenyre kísérjük.
2021-ben korosztályonként ennyi külföldi nemzetközi versenyeken vettünk részt:
U12- 4 + Csapat EB - 5
U14- 3 + Csapat EB + Egyéni EB (Bíró Melinda egyéni versenyprogram és támogatás) - 5
U16-18 8+ 4 Csapat EB + 1 Egyéni EB (Moszkva U16 EB elmaradt) + Csapat VB - 14
Összesen: 24
Azt figyelembe véve, hogy a járvány miatt a téli időszak kimaradt és csak április végén lehetett
utazni a közel 24 külföldi verseny, amelyet 1 verseny kivételével (Selmeci Petra) az MTSZ edzői
stábjával oldottunk meg elegendő versenynek ítélem meg. Mivel 4 leány korosztály válogatott
edzői feladatait látom el szükséges volt „házon belüli” segítséget igénybe venni az utazásoknál
Babos Csaba, Fekete Rudolf, Marosi Katalin). Voltak versenyek, ahogy klubedzők is

segítségünkre voltak, akik egyébként is a versenyen voltak játékosaikkal (Mihálka Attila,
Pandurics Ákos).
Az edzések vonatkozásában annyi változtatás történt, hogy a fiatal korosztályok esetében 2
csoportban tartottam edzést. Az un.1-es csoportba a legjobb 12 éven aluli (2010) játékosokat
osztottam, be a 2-es csoportba pedig a bejövő fiatalabb játékosokat (2011), akik mind a
ranglista, mind a potenciál alapján kerültek be. A csoportbeosztás fontos elve is megvalósult,
sikerült homogén csoportokat kialakítanom.
Ezeken az edzéseken a 12-esek körében a részvétel 100%-os volt, minden edzést 1 órás
bemelegítés, koordinációs, lábmunkát fejlesztő edzés előzte meg, amelynek általános részét
Bordás Rita végezte, én pedig a speciális részt vezettem, ami egyben egy rávezető program
volt a teniszedzések hatékonysága érdekében.
Általánosságban elmondható, látva a nemzetközi versenyeken tapasztaltakat és a nemzetközi
korosztályos követelményeket, amelyeket a különböző országok szövetségei támasztanak,
hogy minden területen (technika, taktika, kondíció, mentál) el vagyunk maradva.
Az edzéseken kénytelen voltam a technikai hiányosságokon dolgozni 50%-ban, amelyek
ténylegesen az alap hiányosságokat pótolták (ütőfogás, előkészítés, alap mozgások,
egyensúlyi helyzet, röpte, adogatás).
Azt tapasztaltam, hogy a meglévő technikai hiányosságokkal az eredményes játékosok a
mérkőzéseken kialakították az ennek megfelelő játékstílusukat, amely nem azonos a későbbi
eredményes játékkal. Nemzetközi versenyeken gyakran tapasztalom, hogy a képzettebb
játékosok, kevesebb versenyrutinnal még alulmaradnak a rutinosabb játékosainkkal szemben,
de a serdülő kor végére ez a tendencia megfordul.
Dolgozom egy technikai felmérés rendszer, amely a technikai alapokat fogalmazza meg 10
éven alatti játékosoknak és a 10 éven felülieknek korcsoportonként. Szeretném az alapvető
technikai paramétereket meghatározni ütésenként, amely felhívná a figyelmet a megfigyelés
alapján konkrétan a mozdulat, mozgás fő elemeire. Ezek alapján mind a válogatott edzők,

mind a klubedzők közösen tudnának dolgozni, fejleszteni a játékosokat. Ennek az a célja, hogy
minél korábban tanuljanak meg olyan helyes technikákat, amelyekkel a fejlődés biztosított,
különben a későbbiekben nem fognak tudni a beidegződött mozdulatokkal tovább lépni.
A vidéki játékosok is felutaztak az edzésekre. Novemberben 3 napos edzőtábort tartottam a
potenciális EB csapattagoknak L12 korosztálynak. Sajnos a Tennis Europe eltörölte a téli csapat
Európa Bajnokságokat.
A 14-es korosztályban is 2 csoportban tartottam az edzéseket. A legjobb 6 játékos alkotta az
erősebb edzéscsoportot. A másik csoportba 14 éves vidéki játékosok (2008) és a bejövő
korosztály (2009) potenciális játékosai kerültek. Ebben a korosztályban is technikai
hiányosságokkal találkoztam, itt is az edzések felében technikai képzéssel foglalkoztam. A
továbbiakban játékos feladatokon keresztül un. kényszerítő helyzeteken keresztül vezetem rá
a játékosokat a helyes ütésválasztásra a taktikai feladatokat is figyelembe véve. A részvételi
arány itt is magas volt.
A 16 éves korosztály már csak 1 csoportban járt edzésre a meghívottak száma 6 fő volt, a
legjobb 16 évesek (2006) (kivétel Molnár Kitti L18 edzés) és a fiatal bejövő korosztály (2007)
jártak edzésre. A hat játékosból ebben a csoportban 4 játékos vidékről járt fel, ami néhányszor
ezért 2 fővel valósult meg, illetve fiú 14 éves játékosokat kaptam segítségül.
Ebben a korosztályban az edzések játékos feladatokon keresztül un. kényszerítő helyzeteken
keresztül vezetem rá a játékosokat a helyes ütésválasztásra a taktikai feladatokat is figyelembe
véve.
Az edzéseken az irányított poénjáték került előtérbe, ezen keresztül tudtam azokat a támadó
játékelemeket gyakoroltatni, amelyek a nemzetközi versenyeken elengedhetetlen elemei a
játéknak.
Varga Viktóriával és edzőjével egy szorosabb együttműködés indult meg, annak érdekében,
hogy a technikai lemaradását felgyorsítsuk.

18 éves lányok (2005,2004) esetében is 1 csoportban dolgoztunk 6 lány kapott meghívást.
Bartha Panna Pécsről nem járt fel, Udvary Luca egyénileg készült, 1-2 edzésen vett részt,
Dankó Vanesa szintén 2 edzésen vett részt, egyesületében 2 hónap alapozásra hivatkozva.
Az edzések általában 2-3 fővel történtek, a labdabiztonság megtartása magasabb tempón
pörgetett ütésekkel, intenzív lábmunka, agresszív játékelemek gyakorlása volt a cél és ezek a
poénjátékon keresztüli gyakorlása. A nemzetközi 2 külföldi versenyre 2 napos felkészülést
tartottunk.
Előzetes terveim között szerepelt, hogy az un. ITF csoport lányokat rendszeresen egymással
és a NEK-en készülő 18 évüket betöltő és felnőtt játékosokkal közös edzésekre meghívjam.
Fontosnak tartom, hogy a következő generáció játékosait időben integráljuk a felnőttekhez.
Ez az elképzelésem eddig nem valósult meg.
Az edzéseken és a versenyen tapasztaltakat egyénileg a játékosok edzőivel megbeszéltem, de
további közös munka nem történt. Továbblépés fontos eleme, hogy az edzéseken és
különösen a versenyen tapasztaltak alapján az edzők az egyéni képzésen túl, a közös
válogatott edzéseken a válogatott edzőkkel közösen is dolgozzanak.
A versenyek kísérésében és az edzések vezetésében Fekete Rudolf segített az év második
felében.
A tapasztalatok alapján a 2022. évre vonatkozó célok és irányelvek bemutatása
Az elmúlt évekhez képest változtatás történt a versenyek támogatásában a teljesítmény
emelése érdekében. A támogatott versenyek köréből kikerültek a 16 éven aluli versenyek,
helyette az ITF versenyeket helyeztük előtérbe. Ez nem jelenti azt, hogy nem rendezünk itthon
16-os TE versenyeket és nem lehet ezeken itthon és külföldön játszani, annál is inkább, hogy
egy 14 éves 14 versenyt játszhat évente ( 1 év a születési dátumtól számít).
A 12,14-es versenyekre 1 busszal 6 játékost tudtunk kivinni, a 18 éven aluliaknál az eddigi
gyakorlattól eltérően jóval több játékost, több versenyen támogattunk, még a selejtezőben
szereplő játékosok esetében is.

Az elkövetkező évben nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a fiatalabb korosztályok
fejlesztésére.
Ennek érdekében egy hosszú távú utánpótlás fejlesztési program kidolgozása szükséges.
Néhány célkitűzés:
- Play and Stay játékosok megfigyelése versenyeken és az edzők ajánlása alapján.
- 10 éves játékosok kiválasztása felmérések alapján (szelekció).
- 10-14 és 15-18 évesek meghatározott programokon keresztül való támogatása.

A hosszú távú játékosfejlesztési program alapján mindenki számára elérhetőek lesznek azok
az útmutatások, amelyek segítséget adhatnak az edzőknek egy egységes koncepció alapján
való képzésnek.
A kiválasztott játékosok (válogatott játékosok) korosztályonként való foglalkoztatása
elengedhetetlen. Klub szinten nem vagyunk felkészülve a nemzetközi szint elérésére. Ez
szorosabb együttműködést kíván meg a válogatott edzők (MTSZ) és a klubedzők között. A
szakmai segítségnyújtás szorosabbá tétele feltétele a hosszútávú fejlesztésnek és ezáltal a
későbbi sikereknek. Edzőtáborokkal, nemzetközi utazásokkal lehet elérni, hogy a legjobb
játékosok tovább tudjanak a hazai szintről lépni.
Az utánpótlás fejlesztési program, amely a 10 évesekkel kezdődne és egymásra épülve haladna
egészen a 18 évesekig egy további alapot adna a 18 éven felüli játékosok további sikereinek.
Terveim között szerepel egy egységes technikai felmérés rendszerének kidolgozása, amely
nagy segítség lenne a 10 év alatti gyerekek és a 10-14 évesek edzőinek. Meggyőződésem és a
nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a sportági tudás egyre fiatalabb korban valósul
meg. Ehhez mindenképpen igazodnunk kell, amivel lépést tudnánk tartani a junior legjobb
játékosokkal a nemzetközi mezőnyből. Csak így lesz esélyünk a jövő játékos generációit
kinevelni.
A szervezett utazásokat januártól az ITF versenyekkel kezdjük, a 12 és 14 korosztály
nemzetközi versenyeztetését tavasszal tervezzük elindítani.

2022 évre kidolgoztunk egy nemzetközi utaztatási programot, amely szabályozza a játékosok
körét a különböző ITF kategóriás versenyeken. Ezzel a szövetségi munka minősége fog jó
irányban fejlődni. A nagy számú csoportok helyett az edzői és anyagi kapacitásokat
hatékonyabban, tervszerűbben fogjuk tudni végezni.
További újdonság, hogy a szomszédos országok szövetségeivel kezdeményeztünk egy
együttműködési megállapodást az országok közötti rendezői helyek cseréjéről. Ezzel több 14
éven aluli játékost fogunk tudni utaztatni.
5.5

Játékos támogatási programok

Gerevich Alapítvány Ösztöndíj

7.836.000 Ft

Kardos Lora

Molnár Kitti

Somogyi Ábel

Dankó Vanessa

Kincses Kolos

Bartha Panna

Biró Melinda

Kis-Czakó Eszter

Mészáros Patrik

Halmos Kornél

Belkovics Achilles

Győri Lóránt

Farkaslaki Hints Flóra

Máthé Gábor

Mérföldkő támogatás

82.000.000 Ft

Szabanin Natalia

Makk Péter

Drahota Szabó Dorka

Marozsán Fábián

Tóth Amarissa

Piros Zsombor

Nagy Adrienn

Udvardy Luca

Fajta Péter

Kincses Kolos

Velcz Zsombor

Bíró Melinda

Eredményességi támogatás

12.000.000 Ft

Valkusz Máté

Bondár Anna

Udvardy Panna

Gálfi Dalma

Gerevich Aladár-sportösztöndíj
Az állami sportirányítás a Magyar Olimpiai Bizottsággal szorosan együttműködve megalkotta
a legeredményesebb olimpiai bajnokunkról, Gerevich Aladárról elnevezett sportösztöndíj
rendszert, a Sportról szóló 2004. I. törvény 58. § (2) pontjában rögzített felhatalmazás alapján.
A Gerevich Aladár sportösztöndíj célja: a megfelelő anyagi feltételek biztosítása a Magyar
Köztársaság képviseletében versenyző sportolók, valamint a felkészítésüket végző
sportszakemberek zavartalan és magas szintű sporttevékenységéhez
A Magyar Tenisz Szövetség az ösztöndíj elosztását Versenysport és Utánpótlás Bizottsággal
közösen az alábbi alapelvek mentén állapja meg:
-

A Gerevich Aladár-sportösztöndíjból 18 éven aluli utánpótlás játékosokat támogatunk.

-

Az adott év január 1.-i Utánpótlás Magyar Ranglista minden korosztályának első
helyezettje automatikusan részesül az ösztöndíjban.

-

Azon játékosok, akik a mérföldkő teljesítési szabályzat alapján nagyobb pénzügyi
juttatásban részesülnek, nem szerepelhetnek a listán.

-

A F.É.T. Bizottságnak joga van egy személyt jelölni az ösztöndíjprogramba, a jelöltjük
lehet felnőtt játékos is.

-

A maradék helyekre a VSUB és a szakmai igazgató közösen jelölik ki a támogatott
játékosokat, eredményességi és szakmai alapon.

-

Minden pénzügyileg támogatott játékosnak eleget kell tennie a következő
kötelezettségeknek, bármely támogatási formában is részesül:

-

•

szabadtéri Magyar Bajnokságon való indulás

•

beválogatás esetén egyéni és csapat EB-n való szereplés

Félévkor lehetősége van a VSUB és a sportszakmai igazgatónak közösen a listát
felülbírálni és változtatásokat eszközölni a második félévre vonatkozóan.

MTSZ Eredményességi támogatás
A Magyar Tenisz Szövetség Elnöksége a március 1-én hozott határozata értelmében a
nemzetközi eredményességre vonatkozó mérföldkő teljesítések után járó éves játékostámogatásokat az elmúlt egy év tapasztalatai alapján kiegészíti. Annak érdekében, hogy
további eredményes játékosok részesülhessenek támogatásban.
Ennek értelmében a szakmai vezetés döntése alapján azokat a játékosok külön értékeljük, akik
nem teljesítették a 2021-es mérföldkövet, de figyelemre méltó fejlődést mutatnak és
próbálnak világranglista-pontokhoz jutni a nemzetközi színtéren.
Az eredményességi támogatás megítélésnek fő kritériumai
-

Válogatott játékos

-

Minimum 6 nemzetközi versenyen indult az elmúlt félévben

-

Rendelkezik saját felelős edzővel, aki szoros szakmai kapcsolatot tart a válogatott
edzőkkel és mindig megküldi a játékos negyedéves versenynaptárát

-

Részt vesz a válogatott edzőtáborokban

-

AZ MTSZ rendelkezésére állt a válogatott egyéni és csapat versenyein.

-

Indult a szabadtéri Magyar Bajnokságon

Edzőképzés
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Edzőkonferenciák. 2021
A Magyar Tenisz Szövetség hosszú távú stratégiája alapján kiemelt jelentőséggel bír az MTSZ
edzőtovábbképzésének újjászervezése. Ezen program keretén belül újul meg az MTSZ Licence
képzése és továbbképzési rendszere. 2021-ben a MTSZ az Edzőképzési és továbbképzési
koncepció kidolgozásakor meghatározta a szakmai irányelveit annak a középtávú stratégiának,
melynek kiemelt célja a sportágban résztvevő szakmai személyek minőségi képzésének
biztosítása és a tenisz hosszú távú sikerességének és eredményességének megalapozása. A
szakmai munka színvonalának emelésében kulcsfontosságú, hogy megfelelően képzett edzők
foglalkozzanak az utánpótlással és a versenyzőkkel.
Az MTSZ Edzőképzés és Továbbképzés
Az MTSZ Edzőképzés és Továbbképzések célja egy olyan rendszer felépítése, amely biztosítja
az edzők magas szintű, egységes, szakmai képzését, összefogja a magyar edzői társadalmat,
megalapozza a tenisz hosszútávú szakmai fejlődését, valamint későbbiekben elnyeri a
Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) elismerését, minősítését.
Az MTSZ edzőtovábbképzés újjászervezésével kapcsolatosan feladatok 2021-ben
-

Helyzetértékelés

-

Edzőtovábbképző koncepció kidolgozása

-

PTR-ral való megállapodási szerződés aláírása- (3 éves megállapodás került aláírásra)

-

MTSZ Edzői Konferencia szakmai programjának kialakítása és szervezése (2021
november)

-

Edzőképző és edzőtovábbképző koncepció egyeztetése az államilag teniszt oktató
intézményekkel

-

ITF könyvek fordítása – (ITF „Coaching Beginner and Intermediate Tennis Players”
könyv fordítása megtörtént. Az ITF Advanced Coaching új kiadás fordítása-megjelenés
után előkészítve)

-

Testnevelési Egyetemmel való új együttműködési megállapodás aláírása

-

Edzőtovábbképző szakmai anyagok szerkesztése (Az augusztusi illetve Októberi Edzői
fórumon bemutatva)

-

A meglévő MTSZ licenccel rendelkező aktív edzők tudásának frissítse

2021 évi célok és azok megvalósítása a Magyar Tenisz Szövetség az Edzőképzés és
Továbbképzések vonatkozásában
-

MTSZ

Edzőképzés

feltételrendszerének

szabályrendszerének

és

követelményrendszerének kidolgozása (figyelembe véve az alábbi szempontokat):
•

Lehetőséget kell adni minden edző számára a legalacsonyabbtól a legmagasabb
szintű képzésig

•

Több pólusú képzés (állami intézmény, MTSZ, ITF) lehetőségeinek és feltételeinek
a kidolgozása

•

MTSZ koordináló tevékenysége az egyes képző és továbbképző intézmények között

•

Együttműködés kialakítása az Oktatási intézmények és az MTSZ között (szakmai
koncepció + intézményi keret)

•

Az oktatási anyag tartalmának meghatározása minden szintű képzésnél

•

A magyar jogszabályoknak való megfelelés

•

Licenc képzés struktúrájának meghatározása (a licenc minősítési rendszer
kidolgozása és feltételrendszerének meghatározása)

•

- A Nemzetközi Tenisz Szövetség minősítéséhez kapcsolódó kompatibilitás
beépítése

A feltételrendszer kidolgozása megtörtént és az augusztusi Edzői fórumon az edzők számára
bemutatásra került.
-

Az MTSZ stratégiája az állami edzőképzésben (2021-2023)
•

Állami

intézményekben

megszerezhető

szakirányú

képzési

programok

harmonizálása az MTSZ Edzőképzési és edző továbbképzési stratégiai irányelveivel
•

A tenisz szakmai specializáció feltételeinek megteremtése az állami képzésekben:

•

Egységes bemeneti követelmények egyeztetése és meghatározása a képző
intézményekkel együttműködve (2021-2022)

•

Egységes tantervek és tananyagok kidolgozása és adaptálása (2022-2023)

•

Egységes oktatói képzési programok kidolgozása és bevezetése

•

Egységes vizsgakövetelmények meghatározása és bevezetése

A képző intézmények szakmai vezetőivel folyamatos egyeztetések zajlanak az feltételrendszer
harmonizálásért.
-

Szakmai együttműködésen alapuló megállapodások kialakítása további állami
intézményekkel

és

szervezettekkel,

továbbá

rendszeres

kapcsolattartás

a

társszervezetekkel (2021-2022)
•

MET (megállapodás megkötve)

•

MOB

•

Egyetemek: TF ( egyeztetés megtörtént – megállapodás előkészítése folyamatban
van)Eger ( egyeztetés alatt), Szeged (kapcsolatfelvétel megtörtént)

•
-

PTR ( megállapodás megkötve)

Képzési programok kereteinek tematikák és a hozzá kapcsolódó szakmai anyagok
kidolgozásának előkészítése
•

Kezdő szint

•

Kezdő és középhaladó szint

•

Haladó szint

•

Élversenyzői szint

2021 évi események
ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

1.

PLAY AND STAY SZAKMAI NAP

2021.JÚNIUS

BUDAPEST

2.

MTSZ EDZŐI SZAKMAI FÓRUM

2021.AUGUSZTUS 7

PÉCS

3.

MTSZ EDZŐI SZAKMAI FÓRUM

2021.OKTÓBER 22

BUDAPEST

4.

PTR 10 ÉV ALATTI JÁTÉKOSOK KÉPZÉSE 2021.NOVEMBER 5-7 BUDAPEST

5.

MTSZ EDZŐI KONFERENCIA
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2021 DECEMBER 4-5

BUDAPEST

Társszakágak
Az MTSZ társszakágainak helyzete 2021-ben

(készítette: Bor Péter)
A Magyar Tenisz Szövetség társszakágaival kapcsolatos munkák a 2021-es esztendőben
szervezettebb mederben zajlottak.
A szenior teniszéletet a Szenior Tenisz Szövetség teljeskörűen intézi, elnökük, Erdei Csaba és
munkatársai szervezik a hazai és hazai nemzetközi versenyeket, vezetik a ranglistát és intézik
a válogatottakkal kapcsolatos ügyeket, valamint a nemzeti válogatottak szerepléseivel
kapcsolatos teendőket.
Az amatőr teniszéletben is eddig nem látott szervezettséget vezettünk be, az év közepétől
kezdve elindítottuk az MTSZ Amatőr Grand Prix versenysorozatot, melyre nyílt pályázaton
lehetett jelentkezni a versenyrendezést illetően.

Az előkészítési folyamatban a legnagyobb hazai amatőr versenyszervezőkkel is konzultáltunk,
próbálva bevonni őket a munkába és közös kapcsolódási pontokat találni, ez pedig a legtöbb
esetben sikerrel is járt.
A sorozat végre a vidéki tenisz klubokba is eljutott, a 60 megrendezett versenyből 14
megyében 32 verseny vidéki helyszínen került megrendezésre. A sorozatban több, mint 700
játékos vett részt. A társszakágak ügyintézői a vezetik a hazai amatőr ranglistát, felügyelik a
beérkezett versenyrendezési kérelmeket, valamint, hogy a versenyek lebonyolítása szabály
szerint történjen, illetve a klubok felé megítélt támogatás folyamat is gördülékeny legyen.
Kollégáink rendezték idén is az amatőr Országos Bajnokságot Balatonbogláron, valamint az
idén először megrendezett Amatőr Masters-t is, ahol a legjobb hazai amatőr játékosok
csaphattak össze egyéniben és párosban is. Mindkét eseményről rengeteg pozitív visszajelzés
érkezett.
Összességében elmondható, hogy az amatőr mezőny nagyon hálás azért, hogy őket is
felkarolta az MTSZ és szervezettebb rendszerben játszhatnak, valamint, hogy kinyílt számukra
is az ország azzal, hogy az MTSZ amatőr versenyek nyíltak, vagyis bárki bármelyik versenyen
elindulhat.
A 2022-es sorozatnál a Sporttörvény jogszabályaihoz jobban alkalmazkodó szabályrendszert
kell kialakítani azonban. Az amatőr sorozat felépítésével és működésével kapcsolatban a
Társszakágak Bizottságának javaslatait is beépítjük.
Kiegészítő sportágunk, a strandtenisz 2021-es éve az előzőekhez hasonlóan alakult.
Munkatársaink szervezésében zajlanak a hazai és hazai nemzetközi versenyek, melynek
résztvevői gárdája kis mértékben, de gyarapodott. A sportág jelenlegi egyik legfontosabb
feladata a sportág népszerűsítése az MTSZ kommunikációs csatornáin keresztül is zajlik, így a
célközönséget a lehető legjobban lehet megcélozni. A kiegészítő sportágakra való igény egyre
nagyobb, egyéb ütős kiegészítő sportágak térhódítása is jó példa erre.

A másik nagyon fontos feladat, mely a sortág népszerűsítéséhez is szükséges, az az
infrastruktúra fejlesztése. Az MTSZ a 2021-es év vége felé felmérést küldött a tagszervezetek
felé a strandtenisszel kapcsolatban, melyre több vidéki klub is pozitív választ adott. A
Társszakágak Bizottság is tárgyalja a felmérés eredményét a 2022. januári ülésén.
A Társszakágak Bizottság 2021-ben egyszer ülésezett, a szeptember 2-i ülésen ezeket a
témákat érintette:

7.2

-

MTSZ Amatőr Grand Prix helyzetjelentés

-

Az GP továbbfejlesztési lehetőségei

-

Strandtenisz helyzetjelentés, továbbfejlesztési lehetőségek

-

A szenior tenisz helyzete
Szenior Tenisz Szövetség

(készítette: Erdei Csaba)
2021. I. félév szakmai beszámoló
A 2021-es év még a Covid járvány miatt bevezetett szigorításokkal indult, így rögtön az év első
jelentős nemzetközi versenyét, a Körmöczy Zsuzsa Emlékversenyt le kellett mondani. Ezt
követően viszont már csak egy verseny maradt el a Covid veszélyre való tekintettel. A
megrendezett versenyek indulói létszáma kb. 30 %-kal haladta meg az előző év hasonló
időszakában megrendezett versenyek indulói létszámát.
A járványhelyzet miatt bevezetett szigorítások ráirányították a szenior tenisztársadalom
figyelmét a szervezett keretek között történő sportolás és versenyzés előnyeire, így az SZTSZ
tagsága 2021. első félévében 23.000 fő fölé emelkedett.
A megnövekedett tagság megfelelő kiszolgálásában jelentős segítség a Magyar Tenisz
Szövetséggel megkötött 3 éves Együttműködési Megállapodás, mely elsősorban a nemzetközi
versenyek megrendezéséhez és a játékosok nemzetközi versenyeztetéséhez nyújt támogatást.

A versenyek lebonyolításának színvonalán sikerült tovább javítanunk. Egyrészt a már saját
tulajdonú 16 pályás STS rendszerrel, másrészt a versenyrendezőktől átvállalt bírói díjakkal,
melynek következtében az összes versenyen az MTSZ JVB által delegált versenybíró
közreműködött.
Nem titkolt célunk, hogy a szenior versenyek önálló brand-ként jelenjenek meg a hazai
versenypalettán, mégpedig a legszínvonalasabb versenyek között nyilvántartva őket. A brandépítés elkezdődött, már eddig is jelentős eredményekkel, de még számos ötlet vár
megvalósításra a végcél eléréséig.
Megrendezett pontszerző versenyek és időpontok:
Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny
2. Mini Garros Kupa 30+ 35+ 40+
Mini Garros Kupa 45+ 50+
Mini Garros Kupa 55+ 60+

ITF S700
HUN 4
HUN 4
HUN 4

2021. 02. 02-07.
2021. 02. 20-21.
2021. 02. 27-28.
2021. 03. 13-14.

Mini Garros Kupa 65+ 70+

HUN 4

2021. 03. 20-21.

Mini Garros Kupa 75+ 80+

HUN 4

2021. 03. 27-28.

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Szezonnyitó Kupa
HUN 4
VI. MLTC Kupa
HUN 3
Nexon Kupa
HUN 4
Kősziklás Kupa
HUN 4
Nyergesújfalu
Forrás Kupa (BK 1.)
HUN 4
Balatonfüred
Elektromos Kupa
HUN 4
Szárszó Kupa (BK 2.)
HUN 4
Balatonszárszó
Halker Kupa (BK 3.)
HUN 2
Balatonboglár
Csávás István Emlékverseny
HUN 4
Sóstói Erdő Bajnokság
HUN 4
Nyíregyháza
Keszthely Város Szenior Bajnoksága (BK 4.) HUN 4

2021. 04. 16-18.
2021. 04. 16-18.
2021. 05. 01-02.
2021.
05.
2021.

Budapest
törölve
Dunakeszi
07-09.

05.

2021. 05. 21-24.
2021.
05.
2021.

törölve
Budapest

14-16.
Pécs
27-30.

06.

04-06.

2021. 06. 11-13.
2021.
06.

Kecskemét
18-20.

2021. 06. 25-27.

Keszthely

A pontszerző versenyek mellett a szenior lebonyolítású klubversenyek (házi versenyek)
támogatását is megkezdtük, mellyel a versenyzői bázis növelését szeretnénk elérni.
Támogatott klubversenyek:
1.
2.
3.
4.

Páros Szpartakiád
Páros Szpartakiád
Páros Szpartakiád
Budafok Kupa

HUN 5
HUN 5
HUN 5
HUN 5

2021. 04. 03.
2021. 05. 01.
2021. 06. 03.
2021. 06. 12-13.

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Az SZTSZ a megnövekedett információ igény kielégítésére bevezette a havi hírlevelet, mely a
teljes tagság részére kiküldésre kerül, valamint elindította önálló facebook oldalát. A sajtóval
a szövetség kapcsolata kifejezetten jó, az első félévben 18 cikk jelent meg a szeniorokkal
kapcsolatos hírekről.
Sikeresen vettek részt játékosaink az Umagban megrendezett júniusi Szenior Európa
Bajnokságon. A 16 fős delegáció két arany, két ezüst és négy bronzéremmel tért haza.

MAGYAR ÉRMESEK AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON, 2021, UMAG
Európa-bajnok:
Bogárné Szabó Éva és Sákovics Péter 60+ vegyes párosban Vas István 70+ férfi párosban
Döntőbe jutott és második helyen végzett:
Mészáros László 70+ férfi párosban; Rakonczay Tibor 65+ férfi párosban
Elődöntőbe jutott és harmadik helyen végzett:
Amberger Árpád 60+ férfi egyéniben
Amberger Árpád és Sákovics Péter 60+ férfi párosban Mészáros László 65+ vegyes párosban
Őrfi Erik 30+ férfi párosban

2021. II. félév szakmai beszámolója
2021. második felében a Covid járvány egyre kevésbé éreztette hatását a szenior
teniszmozgalom tekintetében. Év végére olyannyira megnövekedett a versenyzési kedv, hogy
az évadzáró Romai Cup nevezési csúccsal zárult. A versenyre 26 ország több, mint 250 játékosa
nevezett.
A II. félévben megrendezett pontszerző versenyek és időpontok:
1. Országos Vidék Bajnokság
2. Budapest Bajnokság a Wink
Kupáért
3. Lénárt László Emlékverseny
4. Huszár Kupa

HUN 1
HUN 1

2021. 07. 02-04.
2021. 07. 09-11.

Debrecen
Budapest

ITF S700
HUN 3

5. Szatmár Kupa

HUN 2

2021. 07. 13-18.
2021. 07. 3008.01.
2021. 08. 06-08.

6. Dr. Janka János Emlékverseny
7. Szent István Napi Teniszverseny

HUN 2
HUN 1

2021. 08. 13-15.
2021. 08. 20-22.

8. XXXI. Szentes Béla Emlékverseny
9. Bardóczky Tibor Emlékverseny
10. Super Senior OB
11. Youg Senior, Senior OB
12. Romai Cup

HUN 2
HUN 4
ITF S400
ITF S400
ITF S700

2021. 08. 27-29.
2021. 09. 24-26.
2021. 10. 01-03.
2021. 10. 07-10.
2021. 11. 17-21.

Keszthely
Balatonakal
i
Fehérgyarm
at
Szeged
Balatonfüre
d
Budapest
Kecskemét
Budapest
Budapest
Budapest

A hazai versenyek mellett sikeresen vettek részt játékosaink az Umagban, illetve Mallorcán
megrendezett Szenior Világbajnokságon. A Magyar Tenisz Szövetség támogatásának
köszönhetően a hazai szenior teniszmozgalom történetében először utazhatott jelentős
létszámú válogatott játékos a 3 kategóriára bontott szenior világbajnokságra. 15 csapatban
összesen 58 játékosunk ölthette magára a válogatott mezt, és képviselhette hazánkat.

MAGYAR ÉRMESEK A SZENIOR VILÁGBAJNOKSÁGON 2021
Egyéni VB eredmények:
Világbajnok: Szerencsésné Miltényi Éva és Szekrényes Zsolt 60+ vegyes párosban
Világbajnoki ezüstérmes:
Bogár Szabó Éva és Sákovics Péter 60+ vegyespárosban Fábián Zoltán 75+ vegyes párosban

Világbajnoki bronzérmes:
Eke László és Kováts Zsolt 55+ férfi párosban Turi Zsuzsanna 60+ női párosban

Csapat VB eredmények:
W35 – 3 fordulóból 1 győzelem (8. hely)

M35 – 4 fordulóból 1 győzelem (10. hely)

W40 – 5 fordulóból 1 győzelem (14. hely)

M40 – 4 fordulóból 2 győzelem (9. hely)

W45 – 5 fordulóból 3 győzelem (9. hely)

M45 – 6 fordulóból 2 győzelem (18. hely)

W50 – 5 fordulóból 3 győzelem (14. hely)

M50 – 6 fordulóból 2 győzelem (16. hely)

W55 – nem indult csapat

M55 – 5 fordulóból 2 győzelem (16. hely)

W60 – 4 fordulóból 2 győzelem (7. hely)

M60 – 5 fordulóból 4 győzelem (8. hely)

W65 – nem indult csapat

M65 – 5 fordulóból 2 győzelem (14. hely)

W70 – nem indult csapat

M70 – 4 fordulóból 1 győzelem (10. hely)

W75 – nem indult csapat

M75 – 4 fordulóból 1 győzelem (11. hely)

W80 – nem indult csapat

M80 – 5 fordulóból 2 győzelem (6. hely)

W85 – nem indult csapat

M85 – nem indult csapat

Összegzés
Az egész évet figyelembe véve, 2020-hoz képest jelentős növekedést könyvelhetett el a
szenior teniszmozgalom.
2021. december 31-én a Szenior Tenisz Szövetség tagjainak száma 23068 fő volt.
Versenyeinken a 30+ korosztálytól egészen a 90+ korosztályig képviseltették magukat
játékosaink.

Nevezések alakulása 2020 - 2021
Versenyszám

Nevezések Nevezése
2020

Férfi egyes
Női egyes
Férfi páros (fő)
Női páros (fő)
Vegyespáros férfi
Vegyespáros női
Összesen:

874
182
604
194
154
154
2162

Nevezés növekedé

k

növekedé s

2021

s

1353
340
934
298
248
248
3421

%-ban
479
158
330
104
94
94
1259

55%
87%
55%
53%
61%
61%
58%

A 10 versenyes támogatási rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Míg 2020-ban 6
teniszező érte el a 10 versenyen való indulási kritériumot, 2021-ben ez a szám is jelentősen
megnőtt. 31-en feletek meg ennek a kritériumnak, így őket továbbra is fejenként 150 ezer
forinttal támogatja a Szenior Tenisz Szövetség bármelyik 2022-es külföldi szenior versenyen
való indulás esetén, amennyiben nem férnek be az utazó világbajnoki keretbe.
Hazai ranglistapontokkal 1749 játékos rendelkezett, a legtöbben a férfi 55+ korosztályban
szerepeltek (99 fő). A legidősebb, ranglistaponttal rendelkező játékosunk 91 éves (Kende
László). Az év legeredményesebb játékosai Balta Rózsa (2725 pont) és Szekrényes Zsolt (3290
pont) voltak.
A nemzetközi helyezések tekintetében is jelentős növekedés mutatkozott meg, aminek
eredményeként 3 világranglista vezetővel is büszkélkedhetünk.

Világranglista vezetőink: WX60+ Bogár Szabó Éva MX60+ Szekrényes Zsolt MX90+ Kende
László

Magyarok a világranglistán 2020 - 2021
2020

2021

növekedés (fő)

növekedés
%-ban

Összes magyar
TOP 100-ban
TOP 10-ben
No1

7.3

432
113
6
0

697
176
19
3

265
63
13
3

61%
56%
216%

Amatőr szakág

A Magyar Tenisz Szövetség 2021-ben indította útjára a megújult MTSZ Amatőr Grand Prix-t,
mely nagy sikert aratott.
A szövetség korábban is rendezett amatőr versenyeket, de csak 2-3 esemény erejéig sikerült
az amatőrökkel felvenni a kapcsolatot.
Ezt a rendszert reformáltuk meg a „normál” versenynaptár mintájára. Előzetes tárgyalásokat
folytattunk a legnagyobb hazai amatőr teniszmozgalmak vezetőivel, melyek közül páran
csatlakoztak is a kezdeményezéshez, majd meghirdettük a versenyrendezési lehetőséget a
tagszervezetek felé is.
Nagy sikert aratott a kezdeményezés, hiszen az összes megyét be tudtuk vonni az MTSZ
amatőr teniszmozgalom vérkeringésébe és májustól kezdve közel 100 versenyen szerezhettek
pontokat az amatőr játékosok.
A versenyeket kategóriákba soroltuk és az adott kategórián csak egy bizonyos szintű játékosok
indulhattak el, hogy a lehető legjobban elkerüljük a nagyon egyoldalú mérkőzéseket. A
versenyek eredményei alapján a résztvevő játékosok ranglistapontokat kaptak, a ranglistát
pedig havi szinten frissítettük.

A versenysorozathoz való csatlakozás anyagi előnnyel is járt a rendező klub számára, hiszen
résztvevőnként és kategóriánként bizonyos összeggel támogattuk meg a klubot utólag, a
verseny lebonyolítása és a megfelelő adminisztráció elvégzése után.
A sorozat eredményeként közel 800 új amatőr játékos csatlakozott az MTSZ sorozatához és
egyre többen jelezték mind részvételi mind versenyrendezési szándékukat is.
Az országos bajnokságot ezúttal is Balatonbogláron rendeztük, de most már három
kategóriában, így azonos tudásszintű játékosok mérhették össze tudásukat.
Szintén újdonsága volt a 2021-es évnek, hogy decemberben megrendeztük az első amatőr
mesterversenyt, melyen a nyolc legjobb férfi és női egyéni, valamint páros játékosok vehettek
részt, erőfeszítéseiket pedig értékes nyereményekkel honoráltuk.
Az EMMI-től kapott támogatás nagy részéből a rendező klubokat támogattuk, valamint az
országos bajnokság és a mesterverseny költségeit fedeztük.
7.4

Fogyatékossággal élő teniszezők (FÉT)

(készítette: Gubacsi Zsófia)
FÉT Bizottság 2021. évi tevékenységéről
A FÉT Bizottság havi rendszerességgel tartotta meg bizottsági üléseit. Az első félévben a
pandémia miatt online történek a bizottsági ülések.
Januári első ülésünkön meghatároztuk a 2021-ra kitűzött feladatainkat és összeállítottuk az
éves esemény naptár tervezetünket. (lásd 1. sz melléklet)
2021-re ütemezett (megvalósítandó) tervek
-

30 perces prezentáció (ppt) készítése és bemutatása az MTSZ elnökségi ülésen (febr.2.)

-

A FÉT következő ülésen a végleges költségvetés kidolgozása (MTSZ Elnökség
költségvetésről tett határozatától függően)

-

NEK-en közös 3 napos MTSZ-FÉT teniszverseny rendezése, júniusban (részben a COVID
miatt ellehetetlenült V4 – Eunice 100 helyett)

-

Integrált Tenisz tábor a Mezőberényi Szalai Barna Tenisz klubban (MTSZ tagszervezet),
a Mezőberényi Iskolatenisz SE (MTSZ tagszervezet) közreműködésével.

-

az MTSZ weblapon való önálló megjelenés a FÉT Bizottságnak

-

NEK-en FÉT tabló készítése

-

Eszköztámogatás költségvetési igénye szakágakra bontva

-

FÉT logó elkészítése

-

Facebook oldal elindítása

Februárban körvonalazódott, hogy milyen költségvetéssel tervezhetjük a gazdálkodásunkat 15
millió Ft-os keret áll a bizottság rendelkezésére. Ennek megfelelően összeállítottuk a 2021 évre
tervezett bizottsági költségvetésünket. Elkészítettük a Mezőberénybe tervezett Nyári Integrált
Tenisz Tábor PPT anyagát, mely bemutatásra került az elnökség felé, és megkapta a
támogatást, mely 3.000.000.- Ft-os összeget jelentett.
Márciusban sikeresen elkészült a FÉT Bizottságot bemutató ppt anyag, amely az MTSZ
elnöksége felé bemutatásra került.
Áprilisban felvettük a kapcsolatot a Fogyatékosok Országos Diák Sport Szövetséggel (FODISZ),
hogy az együttműködés lehetőségeit kidolgozzuk a fogyatékossággal élő utánpótlás korú
teniszezők bevonására a tenisz sportágban.
Májusban folytatódtak az előkészületek a Mezőberényi Integrált Tenisz Tábor és a
Szervátültetettek augusztusi edzőtábor valamint a szeptemberi FÉT Torna előkészületei.
A májusra tervezett FÉT tornát át kellett szerveznünk a Pandémia miatt szeptember 4-re.
Ugyan ebben a hónapban végre már lehetett jelenlétes programot szervezni így a
kerekesszékes szakág közreműködésével két érzékenyítő napot szerveztünk. Egyet
Szigethalmon a CSEFOSZ SE sportolói részére, egyet pedig a DOWN Alapítvány ellátottjai

részére. Mind a két helyszínen egy-egy teq asztal került kihelyezésre abból a célból, hogy az
érintettek megismerkedhessenek a TEQIS, TEQBALL, TEQPONG és a TEQVOLLY sportágakkal
és fejleszthessék képességeiket.
Júniusban elkészült a FÉT Bizottság saját logója illetve elindítottuk a facebook oldalon a FÉT
Bizottság önálló oldalát, mely rövid idő alatt 500-on felüli követővel büszkélkedhet. Nagyon
fontos, hogy a FÉT Bizottság munkájáról folyamatos, naprakész információt tudjunk biztosítani
az érdeklődök részre.
Júliusban sikeresen megrendeztük az I. Integrált Tenisz Táborunkat Mezőberényben.
Az egyhetes táborban 12 fő hallássérült, 10 fő ép, 3 fő tanulásban akadályozott, 21 fő
értelmileg sérült, 17 fő a helyi Mezőberényi Mécses Alapítványtól szintén fogyatékossággal
élők, 20 fő óvodáskorú ép résztvevő vett részt összesen 73 fő.
A programban napi kétszer 2 órás tenisz foglalkozás szerepelt, a Magyar Szervátültettek
Szövetsége érzékenyítő elődadást tartott, a parakerekes sportolók sportági bemutatót
tartottak,

TEQIS,

TEQVOLY,

TEQBALL

és

TEQPONG

sportágakból.

A

táborozók

sárkányhajózáson vehettek részt, valamint a Mezőberényi Önkormányzat támogatásával
ellátogathattak a Madarász Lovas Tanyára, ahol lovagolhattak. Hevesi Imre zenés műsorára
táncolhattak, énekelhettek és megkóstolhatták a helyi finomságokat. Pénteken egy verseny
keretében zártuk a tábort és sok-sok ajándékkal távozhattak a táborlakók.
A tábort meglátogatta Sütő Csilla MTSZ Főtitkára, Bor Péter Társszakágak koordinátor és
Noszek Péter MTSZ Elnökségi tag mellett Berente Judit Magyar Szervátültetettek elnöke, Poós
Gergely FÉT Bizottsági tag, Horváth Gábor a MSZSZ tenisz szakág vezetője.
Augusztusban a Magyar Szervátültetettek Agárdon Edzőtáboroztak felkészülésként az
augusztus végi Székesfehérvári Magyar Bajnokságra. A tábort megtekintette Gubacsi Zsófia
FÉT Bizottság elnöke, Orbán-Sebestyén Kata MTSZ Gyermek Tenisz Vezetője és Medvegy Judit
FÉT Bizottsági tag. A FÉT Bizottság tagjai első ízben találkozhattak a szervátültetett
teniszezőkkel személyesen.

Szeptember 4-én egy különleges FÉT Tornát szerveztünk, melynek a célja az volt, hogy a
különféle fogyatékossággal élők egy-egy csapatot alkotva, közösen versenyezzenek. Összesen
a nyolc csapatban 35 játékos versengett a pontokért. Nagyon jó volt látni, hogy a csapatok
tagjai milyen gyorsan megtalálták a hangot egymással a pályán és ebben a tenisz sport volt a
kapocs.
A NEK-en megrendezett első FÉT Tornán jelen volt Markovits László MTSZ alelnöke, Noszek
Péter elnökségi tag – aki maga is ütőt fogott – Dr Géczi Marianna az EMMI főosztályvezetője,
Dr Tapolczai Gergely a Magyar Hallássérültek Szövetség elnöke, Berente Judit a Magyar
Szervátületettek Szövetség elnöke, Lengyel Lajos a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke.
A tornán jelen volt még Babos Tímea is, aki nem győzte az autógrammokat osztogatni a
résztvevőknek.
Az első alkalommal megrendezett különleges torna nagyon jó hangulatban zajlott és
egyértelműen bebizonyosodott, hogy jó ötlet volt megrendezni, a résztvevők és a
szakemberek is nagyon hasznosnak találták a négy szakágas vegyes csapatos tornát.
Szakágak szerinti események
Kerekesszékes tenisz
2021-ben kilenc hazai verseny került megrendezésre Bor Péter szakágvezető rendezésében.
Hazai nemzetközi versenyt nem rendeztünk, nemzetközileg jegyzett játékosaink azonban több
versenyen is el tudtak indulni.
A Paralimpiára sajnos nem sikerült kijutnia magyar játékosnak, Farkas László ranglista
helyezése nem volt elegendő, Csiszár Attilát pedig igen vitatható körülmények között
száműzte az ITF a quad kategóriából nem sokkal a kvalifikáció lezárása előtt.
Válogatottunk a Világkupa selejtezőjében a 13. helyen végzett, ami reális eredmény.
Hallássérült szakágban Máthé Gábor siketolimpia bajnokunk rendszeresen a NEK-en tudott
készülni Temesvári Andrea vezetésével az Olaszországi megmérettetésre.

Máthé Gábor vezetésével újra beindultak a hallássérültek tenisz edzése Debrecenben. Idén
már Play and Stay versenyekre is fogja vinni a gyerekeket. A Mezőberényi Integrált Tenisz
táborban 12 fő hallássérült teniszezni szerető gyermek vett részt.
Értelmileg sérülteknél egy versenyre került sor az első félévben amit már nagyon vártak a
résztvevők, hogy a márciusi online verseny után végre személyesen is találkozhassanak a
sportolók. A Mezőberényi Integrált Nyári táborban 21 fő értelmileg sérült és 3 fő tanulásban
akadályozott vett részt. A speciális válogatott versenyzők felkérést kaptak, hogy részt
vegyenek az MTSZ által is támogatott EUNICE 100 program promóciós filmben a 10 speciális
gyakorlat bemutatásában.
Augusztus végén Szentesen a Magyar Speciális Olimpia Szövetség által rendezett Nemzeti
Játékokon a teljes válogatott keret részt vett Orbán-Sebestén Kata szakágvezető vezetésével.
November 4-én Országos Tenisz versenyen indultak az értelmileg sérült teniszezők.
A

Mezőberényi

Iskolatenisz

Sportegyesület

SZEPTEMBERTŐL

elindította

a

tenisz

foglalkozásokat a Mécses Alapítvány illetve a Mezőberényi Katicabogár Evangélikus Óvodában
heti rendszerességgel. Ennek eredményeként mér 3 versenyző el is tudott indulni az MSOSZ
által szervezett novemberi versenyen.
Szervátültetettek a hosszú pandémiás időszak után végre újra kezdhették az edzéseiket és
nagy szorgalommal készültek a nyári Agárdi edzőtáborban, mely a FÉT Bizottság
költségvetéséből 1.200.000.-Ft-os támogatásban részesült. Szeptemberben teljes létszámmal
vettek részt a Székesfehérváron megrendezett Magyar Bajnokságon.
A FODISZ együttműködési megállapodás folyamatban van.
Sikerült külső támogatót is szereznünk az Integrált Nyári Tenisz Táborra az ATHLESZISZ
Alapítvány 500.000.- Ft-tal míg a FODISZ 300.000.- Ft-tal támogatta az új kezdeményezésű
integrált nyári tenisz táborban résztvevők szabadidős tevékenységét.
Összességében a FÉT Bizottság komolyan vette a vállalt feladatát, havi rendszerességgel
ülésezett. A tagok igazi csapattá kovácsolódtak, és ahogy egy- egy szakág munkáját

megismertük, annál több ötlet és megvalósításra váró feladat kerül terítékre. A bizottság az
eseménynaptárban vállalt programokat megvalósította. A rendelkezésére álló költségvetésből
szakmai táborokat tudott támogatni, lehetősége volt felszerelésekkel támogatni a szakágakat,
illetve a téli szezonra pályabérlet támogatást tudott biztosítani. Új versenyt szervezett a FÉT
Tornát a négy szakág részvételével. A FÉT Bizottság a vállalt feladatát teljesítette és reméljük,
hogy az MTSZ által biztosított 2022-es költségvetés lehetőséget fog adni a további feladatok
megvalósítására.
7.5

Strandtenisz

A hazai strandtenisz életnek egyik legnehezebb szakasza a fedettpályás időszak, hazánkban
ugyanis mindössze két fedett létesítmény van, ahol a sportágat űzni lehet.
A MESE Tenisz klubban működő strandröplabda egyesület pályáin zajlottak a 2021-es év első
felének fedettpályás edzései és versenyei.
A játékosok heti rendszerességgel, hetente általában két alkalommal 1,5 órát edzhettek
szakember irányításával fedettpályán, majd az edzések szabadtéren is folytatódtak megnövelt
óraszámban.
Az első félévben hat versenyt is tudtunk rendezni, a covid-szabályok teljeskörű betartása
mellett. Januárban, februárban és márciusban is igen népszerű fedettpályás versenyeknek
adott otthont a MESE tenisz klub, majd a szabadtéri szezont májusban kezdtük meg Gödöllőn.
Júniusban két vidéki helyszínen is megjelent a sportág, Szombathelyen a már szokásosnak
számító versenyünket rendeztük a strandfürdő területén, a balatonfenyvesi szabadstrandon
pedig ismét nagyon népszerű versenyt tudtunk rendezni. A fenyvesi strand most debütált a
strandtenisz sorozatban. A helyszín 4 pályával rendelkezik, amihez hasonló kevés van
hazánkban, a pálya minősége azonban hagy kivetnivalót maga után, az önkormányzattal való
egyeztetések után dönthetünk arról, hogy a 2022-es szezonban is tervezünk-e versenyt oda.

Az augusztusi Országos Bajnokságot ezúttal a gödi Sportteraszon szerveztük meg, mely egy
minden igényt kielégítő négypályás létesítmény, majd szeptemberben visszatértünk Gödre
egy szezonzáró versenyre.
A szeptemberi szófiai Európa-bajnokságon a mieink sajnos nem tudtak maradandót alkotni, jó
meccseket játszottak a kontinens legjobbjaival, de a győzelem elmaradt, az IFBT
világbajnokságon azonban több kategóriában is éremszerző helyen végeztek a mieink.
Novemberben újra fedettpályás ITF tornát tudtunk rendezni, mely rendkívül népszerű volt, az
aktuális világelső és a junior világelső is részt vett rajta és Európa több országából érkeztek
játékosok a kétnapos eseményre. A magyarok közül Gódor Norbert teljesítményét lehet
kiemelni, aki a világelső orosz Nikita Burmakin oldalán megnyerte az egyik versenyt.
Az EMMI-től kapott támogatásból a versenyek pályabérleti díját fizettük, a versenyrendező
útiköltségét, valamint a versenyeken használt labdákat és kupákat vásároltunk.
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Játékvezető és Versenybíró bizottsága beszámolója a 2021. évi tevékenységéről
A JVB 2020. októberi megalakulását követően legalább havonta, szükség szerint gyakrabban
ülésezett. A Covid-19 helyzet miatt kettő kivétellel online tartotta meg üléseit, amelyen mindig
minden tag részt vett. Az ülések napirendje előre meghatározott munkaterv alapján került
megállapításra. Minden határozat meghozataláról és a megelőző vitáról emlékeztető készült,
amelyet a JVB dokumentumtára őriz, de megküldésre kerültek a MTSZ vezetése számára is.
A JVB első teendője a névsorok áttekintése és annak megállapítása volt, hogy a különféle
területeken hány versenybíró, játékvezető és vonalbíró van nyilvántartva, és közülük hány fő
az aktív, munkára fogható szakember. Megtörtént az elérési lehetőségek aktualizálása is,
természetesen az adatvédelmi irányelvek szigorú betartásával. Mindezek alapján a 2021.
január 1-jei állapot szerint 32 fő versenybírót, 64 fő játékvezetőt és 66 fő vonalbírót tartalmaz
a szakemberek névsora, közülük mintegy fele vállal aktívan munkát. Természetesen vannak

olyan nevek, amelyek több névsorban is szerepelnek. Nemzetközi minősítéssel 8 fő
versenybíró és 7 fő játékvezető rendelkezik.
Megtörtént a minősítési és osztályba sorolási rendszer felülvizsgálata, és ennek megfelelően
az osztályba sorolások aktualizálása. Elfogadta a JVB a tenisz sportágban bíróként dolgozók
magatartási kódexét, amelynek alapját a nemzetközi szövetség hasonló dokumentuma és a
MTSZ fegyelmi szabályzata képezi. Sikerült elfogadtatni az MTSZ elnökségével az új, inflációt
követő bírói tarifákat, amelynek a rendezők általi elfogadtatását nagyban segíti az a tény, hogy
a MTSZ anyagi támogatást nyújt a versenyeknek.
A kommunikáció megkönnyítésére létrejött a www.jvb-tenisz.hu hírportál, amely minden
lényeges információt naprakészen tartalmaz mind a széles közvélemény, mind a bírói kar
számára, de utóbbi regisztrációhoz kötött és csak számukra hozzáférhető belső információkat
tartalmaz. Ugyancsak létrejött a jvb@umpire.com elektronikus postafiók, amelyen keresztül a
bizottság összes hivatalos levelezését folytatja, ezzel jelentősen csökkentve a központi
szövetségi portál terhelését. Amint az MTSZ weboldala technikailag lehetővé teszi, a
tartalmakat teljes egészében az MTSZ oldalára költöztetjük át.
Több évi szünet után ismét a JVB hatáskörébe került a Magyarország területén rendezett
teniszversenyek szakemberrel történő ellátása, más szóval a bíróküldés, amelynek elveit
transzparens módon meghatározta és alkalmazza a bizottság, külön odafigyelve arra, hogy
minden ilyen döntés testületi legyen, tehát az összeférhetetlenség látszata se merülhessen
fel. A korábbiakhoz képest azzal is kibővült ez a tevékenység, hogy az érdekeltek
kezdeményezésére a Play&Stay versenyek, továbbá a szenior események bíróval történő
ellátása is a JVB feladatai közé került.
Az országos csapatbajnokság működtetésére albizottságként a JVB megalakította a
csapatbajnoki munkacsoportot (CSBMCS) amelynek folyamatosan ellátta a szakmai
felügyeletét.
A bizottság egyik legfontosabb és alapvető feladata a bírói kar elméleti és gyakorlati tudásának
karbantartása, aktualizálása és ellenőrzése. A járványhelyzet miatt kizárólag távoktatás

formájában valósulhatott meg ilyen jellegű továbbképzés, ezért kétféle, de mindenki számára
hozzáférhető tudásfrissítő teszt került közzétételre. Az egyik elvileg csak a versenybírók
számára készült és nekik volt kötelező a kitöltése, a másik pedig minden aktív bíró
felkészültségét volt hívatott tesztelni. A feladatsorok nem voltak buktató jellegűek, céljuk
ebben az évben kizárólag a tudás frissítése volt.
Hosszabb szünetet követően hatalmas érdeklődés mellett sikerült megszerveznünk új
játékvezetők számára az alapfokú képzés megindítását. A nagyszámú jelentkezés kettő iskola
megtartását tette szükségessé, ezek jelenléti oktatásban szeptemberben kerültek
megrendezésre. November végén sikerült kezdő versenybírók számára is rendezni egy
jelenléti tanfolyamot, mindkét iskolából több frissen végzett játékvezető, illetve versenybíró
gyarapítja az aktív kereteket.
A nemzetközi szövetség szintén a járványhelyzetre való tekintettel bevezette a rendszeres
online továbbképzést, amelyen részt vettek a hazai nemzetközi minősítésű szakemberek. Az
ITF a nemzeti szövetségek számára is lehetővé tette és támogatta hasonló webes
szemináriumok rendezését, mi éltünk is ezzel a lehetőséggel és két alkalommal tartott a JVB
ilyen szemináriumot, amelyen elsősorban a korábbi tudásfrissítő teszt megoldásait lehetett
megvitatni a bizottság oktatásért felelős tagjaival.
A JVB proaktív módon vett és vesz részt a MTSZ digitális fejlesztésének előkészítő
munkálatában,

és

szintén

proaktív

módon

igyekszik

a

különféle

szabályzatok

korszerűsítésében a szakmai vezetés segítségére lenni. Állandó munkakapcsolat áll fenn a
Szakmai igazgató úrral és az iroda munkatársaival, valamint mindent elkövet a JVB azért, hogy
a társbizottságokkal, különösen a VSUB-val zavartalan legyen a koordinált együttműködés.
Rendkívül fontos az új MTSZ SZMSZ létrejötténél a bírókra vonatkozó rész megalkotásában
való aktív közreműködésünk is.
A JVB az MTSZ elnöksége által elfogadott szakmai programjában vállaltaknak megfelelően
decemberben az MTSZ közreműködésével megrendelte az egységes bírói egyenruhákat és

sapkákat, amelyek a 2022-es év elején kerülnek leszállításra és az aktívan dolgozók között
szétosztásra.
A JVB elvégezte a 2022-es munkatervének, legfontosabb teendőinek azonosítását, amelyből a
2022. januári ülésén fog prioritásokat és ezeknek megfelelő akciótervet készíteni, különös
hangsúllyal az MTSZ iroda és társterületek irányába folytatandó kommunikáció további
fejlesztésén.
MTSZ Támogatási programok 2021
Tömegbázis építésének támogatása
Utánpótlás bázis szélesítése – iskolatenisz program – családi tenisz programok – népszerűsítés
Célja, a tanintézményekben való folyamatos jelenlétet országszerte, valamint az ezt elősegítő
rendszer kiépítése és fenntartása. A sportág széles, nagy létszámú bázisának megteremtése,
az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása, valamint a legfiatalabb korosztály
versenyrendszerének működtetése, az általános iskolákban való megjelenése a sportágnak.
Iskolatenisz program eszköztámogatás: 10.000.000 Ft
-

Példa támogatható tevékenységekre min.200.000 – max.400.000 Ft

-

nyílt napok, családi napok

-

Létesítményüzemeltetési eszköz, felszerelés szükségletek (pl. műanyag vonal, tenisz
háló, stb.)

-

versenyszervezés (amatőr, hobby, szabadidő, gyerek, szenior, kerekesszékes,
strandtenisz, stb.)

-

versenyeztetés (nevezési díjak, húrozások, edzőképzés részvételi díjai, stb.)

-

eszközbeszerzés (labdák, ütők, stb.)

Utánpótlás műhelyek/tagszervezetek támogatása
Sport XXI.

23.000.000 Ft (legjobb 10 egyesület a pontverseny alapján )

-

(igazolt versenyzők létszáma + versenyeredmények + versenyrendezés )

-

Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai

-

Az egyesületekben folyó szakmai munka feltételeinek megteremtését

-

(sportszakemberek, terembérlet, működési költségek, hazai és nemzetközi
versenyeztetés, edzőtáboroztatás, versenyrendezés, sportfelszerelések beszerzése)
foglalja magában.

P+S gyerektenisz szakmai munka 23.000.000 Ft ( legjobb 10 egyesület a pontverseny
alapján )
-

Az egyesületekben folyó P+S szakmai munka feltételeinek megteremtését

-

(sportszakemberek, terembérlet, működési költségek, hazai és nemzetközi
versenyeztetés, edzőtáboroztatás, versenyrendezés, sportfelszerelések beszerzése)
foglalja magában.

COVID támogatás 45.000.000 Ft
-

89 egyesület = 500.000 Ft / egyesület

Versenyrendezési támogatások
-

Hazai korosztályos versenyek támogatása max.200.000 Ft / verseny

-

Play and stay versenyek rendezési támogatása max.100.000 Ft / verseny

Edzői támogatások
UEP
U10 alatti gyerektenisszel foglalkozó edzők támogatása (EMMI – MTSZ br. 96.000 Ft / hó )
-

14 edző = 15.600.000 Ft

VNET
U12-U18 válogatott korosztályos játékosok edzőinek támogatása (MTSZ – br.200.000 Ft/hó)
-

10 edző = 12.000.000 Ft / fél év

Versenyzői támogatások
-

Gerevich Aladár ösztöndíj : 18 éven aluli legjobb játékosok havi ösztöndíj támogatása

-

Héraklész program : Utánpótlás válogatott nemzetközi versenyeztetése

-

Mérföldkövet teljesítő játékosok versenyeztetési költségterítési támogatása

-

•

Next Gen játékosok 17+ ( utolsó éves junior + felnőtt 24 éves korig )

•

Junior játékosok 14 – 17

Eredményességi támogatás

IT fejlesztés
2021 júniusában az MTSZ Elnöksége elfogadta, így elindult a Szövetség versenyrendszerének
teljeskörű digitalizációs fejlesztése.
Az algoritmus által vezérelt szoftver fejlesztését a Sportplatform KFT. nyerte el öt pályázó közül
és az MTSZ „versenyzóna nevet kapta.
Célunk, hogy a huszonegyedik század követelményeinek megfelelő, teljesen digitalizált
versenyrendszert tudjunk felállítani. A játékosok regisztrációjától kezdve a tagszervezeti
tagdíjfizetéseken, a nevezési díjakon, a sorsolásokon keresztül az élő eredménykövetésig.
Abban bízunk, hogy 2022-ben, ha nem is teljes egészében, de már működőképes lesz.
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Bizottságok éves beszámolói

Edzőképző Bizottság
A bizottságot megalakulásakor Papp Sándor vezette. Az ő irányításával indult el a munka,
melynek legfontosabb célkitűzései az alábbiak voltak:
1. Akcióterv kidolgozása az MTSZ edző képzésre, illetve edző továbbképzésre

vonatkozóan.
2. Fejlesztési koncepciók elkészítése, illetve ennek koordinálása, ellenőrzése.
3. MTSZ képzési-, és továbbképzési rendszer kidolgozása (feltételrendszer, struktúra,

programok).
4. MTSZ edzőképzési részleg és oktatói kar kialakítása.
5. Együttműködés más edzőképző intézményekkel (egyetemek, edzőképzéssel foglalkozó

szervezetek).
A bizottság munkájának fontosságára való tekintettel a szövetség 2021. tavaszán felkérte Papp
Sándort, hogy az edzőképzés kialakításának feladatait a továbbiakban edzőképzési
tanácsadóként végezze. Az elnöki pozíciót Nemes Gábor vette át, és az ő helyére Petrányi
Gábor került bizottsági tagként.
Papp Sándor irányításával az alábbi eredmények születtek:
−

A szövetség edzőképző és továbbképző rendszerének váza elkészült. Kialakult a
struktúrája, kidolgozásra került a különböző szintű képzések feltételrendszere.

−

Folyamatban van az oktató-, és vizsgáztató kar kialakítása.

−

Az év elején létrejött a MET és MTSZ közötti megállapodás.

−

A Testnevelési Egyetem és az MTSZ által korábban kötött szerződés felülbírálata
megtörtént, az új megállapodás véglegesítése folyamatban van.

−

Az edző továbbképzés területén a szövetség az alábbi rendezvényeket tartotta:
•
•
•
•
•

Play and Stay szakmai nap – június.
Edzői fórum I. – augusztus.
Edzői fórum II. – október.
PTR képzés – november.
Edzői konferencia – december

Fegyelmi Bizottság
Bizottság ügyei és státusza:
− 2021/FB-01 ügy Droppa Erika elleni eljárás: Határozat tartalma: az ügyben a Fegyelmi
Bizottság eljárást nem indított. (Határozat jogerőre emelkedett.)
− 2021/FB-02 ügy Velcz Zsolt és Kovács Zoltán elleni eljárás: Match Point Tenisz Klub és
Tenisz Szabadidő Sport Klub Gyula elleni eljárás; Határozat tartalma: az ügyben a
Fegyelmi Bizottság vétkesnek találta mind a két személyt és sportszervezetet.
(Határozat jogerőre emelkedett.)
− 2021/FB-03 ügy Hajnal István elleni eljárás: Határozat tartalma: az ügyben a Fegyelmi
Bizottság vétkesnek találta Hajnal Istvánt. (Határozat jogerőre emelkedett.)
− 2021/FB-04 ügy Droppa Erika (fellebbezést nyújtottak be a határozat ellen) Határozat
tartalma: az ügyben a Fegyelmi Bizottság vétkesnek találta Droppa Erikát. (Határozat
ellen fellebbezést nyújtottak be, mely eredményeképpen a Fegyelmi Bizottság
2021/FB-05 szám alatti határozatával a korábbi határozatát visszavonta.) (Ez a
határozat jogerőre emelkedett.)
Bizottsági ülések
Az év során 8 db ülést tartott a bizottság.

Egyéb ügyek
A Fegyelmi Bizottság ezen felül minden további beadványt, megkeresést megvizsgált melyet
hozzá intéztek. Ezekben az ügyekben az a döntés született, hogy eljárás nem indul, ezért ezen
ügyekben határozat nem született.
A fentieken is a Fegyelmi Bizottság törekedett együttműködni az MTSZ-szel, így többek között
az alábbi témakörökben élt javaslatokkal, és kezdeményezésekkel az MTSZ vezetősége felé:
−

Bejelentő Fórum létrehozása

−

Másodfokú szerv kialakítása

−

Fegyelmi szabályzat módosítása (amely az MTSZ alapszabályát is érinti)

Fogyatékossággal élő teniszezők bizottsága
Januári első ülésünkön meghatároztuk a 2021-ra kitűzött feladatainkat és összeállítottuk az
éves esemény naptár tervezetünket.
2021-re ütemezett (megvalósítandó) tervek:
−

A FÉT végleges költségvetés kidolgozása: februárban megvalósult, összesen 15 millió
Ft-os keret állt a bizottság rendelkezésére.

−

30 perces prezentáció (ppt) készítése és bemutatása az MTSZ elnökségi ülésen:
márciusban megvalósult.

−

FÉT logó elkészítése: júniusban megvalósult

−

Facebook oldal elindítása: júniusban megvalósult, rövid idő alatt 500-on felüli követés.

−

I. Integrált Tenisz Tábor a mezőberényi Szalai Barna Tenisz klubban: júliusban
megvalósult 73 fő részvételével.

−

NEK-en közös 3 napos MTSZ-FÉT teniszverseny rendezése, júniusban: a pandémia
miatt szeptemberben valósult meg és egy napos volt az esemény.

−

az MTSZ weblapon való önálló megjelenés a FÉT Bizottságnak: megvalósítás alatt

−

FODISZ együttműködési megállapodás: megvalósítás alatt.

Kerekesszékes szakág
2021-ben kilenc hazai verseny került megrendezésre. Hazai nemzetközi versenyt nem
rendeztünk.
A paralimpiára sajnos nem sikerült kijutnia magyar játékosnak, Farkas László ranglista
helyezése nem volt elegendő, Csiszár Attilát pedig igen vitatható körülmények között kizárta
az ITF a quad kategóriából nem sokkal a kvalifikációs időszak befejezése előtt.
Válogatottunk a Világkupa selejtezőjében a 13. helyen végzett, ami reális eredmény.
Hallássérült szakág
Máthé Gábor a Siketek 14. Tenisz Európa-bajnokságán 2. helyezést ért el, és vezetésével újra
beindult a hallássérültek tenisz edzése Debrecenben.
Értelmileg sérült szakág
Az év első és második felében egy-egy versenyre került sor. A speciális válogatott versenyzők
felkérést kaptak, hogy részt vegyenek az MTSZ által is támogatott EUNICE 100 program
promóciós filmjében, amelyben 10 speciális gyakorlatot mutattak be.
Augusztus végén Szentesen a Magyar Speciális Olimpia Szövetség által rendezett Nemzeti
Játékokon a teljes
válogatott keret részt vett.
A Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület és a Mécses Alapítvány szeptembertől elindította
a tenisz foglalkozásokat a Mezőberényi Katicabogár Evangélikus Óvodában heti
rendszerességgel. Ennek eredményeként mér 3 versenyző el tudott indulni az MSOSZ által
szervezett novemberi versenyen.

Szervátültetett szakág
A FÉT Bizottság költségvetéséből 1.200.000 forinttal támogatta a nyári agárdi edzőtábort.
Szeptemberben teljes létszámmal vettek részt a Székesfehérváron megrendezett Magyar
Bajnokságon a szervátültetett sportolók.
Gyermektenisz Bizottság
A Gyermektenisz Bizottság számos feladatot végzett el 2021. évben.
A Play and Stay tekintetében meghatározta a versenyeztetés rendszerét, irányait és kereteit,
szoros együttműködésben a Versenysport és Utánpótlás Bizottsággal. A bizottság
felülvizsgálta az elmúlt évek versenyszabályzatait, majd meghatározta, kialakította és 2021.
január 1-től az MTSZ bevezette az új P+S versenyszabályzatot.
A P+S versenyrendszere is áttekintésre került, új elemek kerültek a versenyrendezési
feltételek sorába. Az MTSZ mind anyagilag, mind szakmailag támogatja azon tagszervezeteit,
akik P+S versenyt rendeznek klubjukban. Új elemként éves versenynaptárt készítettünk, annak
érdekében, hogy minden résztvevő (versenyrendező, versenyző, szülő, versenybíró…) számára
tervezhető és előre programozható legyen az év.
2021. év elején sajnos a koronavírus-járvány a gyermek teniszt is nagy kihívások elé állította,
hiszen az érvényben lévő szabályok nem tették lehetővé a P+S versenyek lebonyolítását. A P+S
versenyrendszerében olyan fiatal (6-11 éves) versenyzők vesznek részt, akik kísérő nélkül még
nem boldogulnak a teniszpályán.

A létesítményhasználat szabályai miatt így a

versenynaptárban meghirdetett versenyek 2021. áprilisáig elmaradtak.
A bizottság szeretné, ha a P+S versenyeken induló gyerekek már nagyon hamar
megismerkednének

a

versenyeken

alkalmazandó

viselkedési

normákkal,

ezért

együttműködést kezdeményeztünk a Játékvezetői Bizottsággal, hogy minden P+S versenyt
profi versenybíró bonyolítson. Ennek eredményeképpen 2021. szeptember 1-től minden P+S
versenyre a Játékvezetői Bizottság biztosítja a versenybírót.
2021 őszén pályázatot írtunk ki az Iskolatenisz Programra.

Az Iskolatenisz Program célja első sorban a tenisz népszerűségének és utánpótlás bázisának
növelése, de lényeges szempont a gyermekek egészséges életmódra, sportolásra nevelése is.
A megújult működésű program olyan MTSZ tagszervezetek jelentkezését várja, akik
együttműködésben állnak közoktatási intézményekkel (általános iskolákkal) egyfajta szakmai
partnerként segítséget nyújtanak a sportág iskolai környezetben történő megismertetésével.
A lényeg az oktatási módszeren és a sportszervezői lehetőségeken van, hiszen a cél, hogy a
tagszervezetek utánpótlás bázisát növelve az MTSZ támogatásával újabb szakmai és
támogatási lehetőségekhez jussanak. A programra több mint 60 pályázat érkezett.
2021. decemberében a bizottság elfogadta a 2022. évi P+S versenynaptárat.
Infrastrukturális Fejlesztésekért Felelős Bizottság
Az elmúlt 12 hónapban összesen 10 alkalommal üléseztünk. A bizottság 9 taggal indult,
jelenleg 7 tagunk van.
Megalkottuk a bizottság ügyrendjét
Kidolgoztuk az infrastrukturális működési támogatások feltételrendszerét az MTSZ
tagszervezetek (egyesületek) részére, ez a működési támogatás erőforrás hiánya miatt
egyelőre nem valósult meg.
A csatolt regionális és családi teniszklub sztenderdeket alakítottuk ki, melyeket az elnökség
határozatával elfogadott. Ezen fejlesztési program képezi alapját a városok/klubok igény
felmérésének, programba való beillesztésének és a megfelelőnek ítélt támogatási összeg
hozzájuk rendelésének, amit az MTSZ szakmai vezetése dolgozott ki. A program jelenleg
Magyarország Kormányához került előterjesztésre. Amennyiben a Kormányhatározat
megszületik, a fejlesztési tervek véleményezése, a fejlesztési munkák szakmai követése,
valamint a megvalósult klubok, létesítmények véleményezése szintén az Infra Bizottság
feladata lesz.
Véleményeztük az MTSZ IT fejlesztésére vonatkozó szerződéstervezet. A fejlesztés elindult,
novembertől teszt üzemmódban 2022. január 1-től viszont élesben üzemel.

Játékvezető és Versenybíró Bizottság
A JVB 2020. októberi megalakulását követően szükség szerint, de legalább havonta ülésezett
és a következő feladatokat látta el 2021. évben.
A JVB első teendője a névsorok áttekintése és annak megállapítása volt, hogy a különféle
területeken hány versenybíró, játékvezető és vonalbíró van nyilvántartva. 2021. január 1-jei
állapot szerint 32 fő versenybírót, 64 fő játékvezetőt és 66 fő vonalbírót tartalmaz a
szakemberek névsora. Nemzetközi minősítéssel 8 fő versenybíró és 7 fő játékvezető
rendelkezik.
Sikerült elfogadtatni a MTSZ elnökségével az új, inflációt követő bírói tarifákat.
A kommunikáció megkönnyítésére létrejött a www.jvb-tenisz.hu hírportál, amely minden
lényeges információt naprakészen tartalmaz mind a széles közvélemény, mind a bírói kar
számára.
Több évi szünet után ismét a JVB hatáskörébe került a bíróküldés, a korábbiakhoz képest
kiegészülve a Play&Stay versenyek és szenior események bíróküldésével.
Az országos csapatbajnokság működtetésére albizottságként a JVB megalakította a
csapatbajnoki munkacsoportot (CSBMCS), amelynek folyamatosan ellátta a szakmai
felügyeletét.
Sikerült meghirdetni új játékvezetők számára az alapfokú képzés megindítását, de
értelemszerűen erre csak jelenléti oktatás keretében van mód, az előkészítése megtörtént.
Az ITF támogatta a webes szemináriumok rendezését, mellyel éltünk is és két alkalommal
tartott a JVB szemináriumot, amelyen elsősorban a bizottság oktatásért felelős tagjaival
lehetett egyeztetni. A járványhelyzet miatt kizárólag távoktatás formájában valósulhatott meg
továbbképzés, ezért kétféle, de mindenki számára hozzáférhető tudásfrissítő teszt került
közzétételre.
A JVB részt vesz a MTSZ digitális fejlesztésének előkészítő munkálatában.

A JVB decemberben az MTSZ közreműködésével megrendelte az egységes bírói egyenruhákat
és sapkákat, amelyek a 2022-es év elején kerülnek leszállításra és az aktív dolgozók között
kiosztásra.
A JVB elvégezte a 2022-es év teendőinek azonosítását, amelyből a 2022. januári ülésen fog
prioritásokat és ezeknek megfelelő akciótervet készíteni.
Kommunikációs és Nyilvánosság Bizottság
A bizottság 2021-ben két alkalommal ülésezett. Az ülések legfontosabb célja – az előző
félévhez hasonlóan - a szövetség kommunikációs terveinek megismerése volt. Miután a
szövetségben – tudomásunk szerint - nem alakult ki állandónak tekinthető kommunikációs
stáb és – tudomásunk szerint - nem került elfogadásra egységes kommunikációs stratégia, a
bizottság nem tudta megvalósítani eredeti vállalását:
(1) a kommunikációs tevékenység monitorozását és,
(2) a kommunikációs stratégia fejlesztését.
A bizottsági üléseken arra törekedett a testület, hogy egyáltalán információkat kapjon arról,
milyen struktúrában és milyen célokkal fog működni a szövetség kommunikációja. Ennek
érdekében – saját kezdeményezésre - tájékozódó beszélgetéseket tartott a bizottság:
januárban Sütő Csillával és júliusban Peleskey Bencével. Az év második felében a bizottság arra
várt, hogy a júliusi ülésen elhangzott ígéretnek megfelelően a szövetség beavassa a
bizottságot a kommunikációs tervekbe, a bizottság véleményét kérje ezekkel kapcsolatban.
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy 2021 második felében erre nem került sor. A szövetségi
kommunikációs apparátus nem avatta be a bizottságot terveibe, nem kérte a bizottság
véleményét ezekben az ügyekben. A bizottság tagjai időnként jelezték egy-egy kommunikációs
„termékkel” kapcsolatban a véleményüket a szövetségnek, ezen eseti kritikák-javaslatok
meghallgatásra is találtak, de a szisztematikus bizottsági munka 2021 második felében
ellehetetlenült, értelmetlenné vált.

Másfél évvel a bizottság megalakulása után azt kell megállapítanunk, hogy amíg a szövetség
nem viszonyul másképp a bizottság munkájához, nem ad információkat a munkájáról, terveiről
és nem vonja be a bizottságot ezekbe a stratégiai kérdésekbe, addig a bizottság sajnos nem
lesz képes arra, hogy eredeti céljainak megfelelően működjön.
Társszakágak Bizottság
Szenior Tenisz
A Szenior Szövetség helyzete stabil, jogilag tisztázott és pénzügyileg rendezett körülmények
között dolgozik. Az MTSZ támogatásával 6 szenior csapat vett részt az umagi szenior
világbajnokságon.
Strandtenisz
2021. évben a hazai és a hazai nemzetközi versenyek résztvevői gárdája kis mértékben, de
gyarapodott. A sportág jelenlegi egyik legfontosabb feladata a sportág népszerűsítése az MTSZ
kommunikációs csatornáin keresztül is zajlik.
Nagyon fontos feladat, amely a sortág népszerűsítéséhez is szükséges, az infrastruktúra
fejlesztése. Az MTSZ a 2021-es év második felében felmérést küldött a tagszervezeteknek a
strandtenisszel kapcsolatban, melyre több vidéki klub is pozitív választ adott. A bizottság 2022.
januári ülésén tárgyalni fogja a felmérés eredményét. Változatlanul hiányzik pénzügyi
támogatás új pályák építéséhez.
Amatőr tenisz
A Magyar Tenisz Szövetség megújította az Amatőr Grand Prix sorozatot. Országszerte
majdnem az összes megyéből jelentkeztek tagszervezetek versenyrendezésre, amelyhez az
MTSZ anyagi támogatást nyújtott.
A 60 megrendezett versenyből 14 megyében 32 versenyt vidéki helyszínen rendeztünk meg,
és a sorozatban több, mint 700 játékos vett részt. A versenyek szabály szerinti lebonyolítását
az MTSZ felügyelte. A 2022-es sorozatnál a Sporttörvény jogszabályaihoz jobban alkalmazkodó
szabályrendszert kell kialakítani.

Első alkalommal rendeztük meg az Amatőr Masters-t, ahol a legjobb hazai amatőr játékosok
csaphattak össze egyéni és páros versenyszámban.
A társszakágak ügyintézői vezetik a hazai amatőr ranglistát, felügyelik a beérkezett
versenyrendezési kérelmeket, illetve követik a klubok felé megítélt támogatás folyósításásnak
folyamatát. Célunk egy amatőr adatbázis kiépítése, amelynek alapköveit 2021-ben tesszük le.
Versenysport és Utánpótlás Bizottság
A bizottság az éves munkatervének megfelelően megtartotta üléseit.
Az ülésekre átlagosan két-három heti rendszerességgel került sor, a tagokkal előre egyeztetett
időpontban. A 12 hónap alatt összesen 23 ülést tartott a bizottság és minden alkalommal
határozatképes volt. Ezen ülések során összesen 38 határozat született. A beszámoló
készítésekor, a fenti határozatszámon felül további 42 napirendi pontról született bizottsági
vélemény.
A bizottság tervezett programjai, melyek a 2021-es év fő célkitűzései voltak:
−

Versenyrendszer
•

Egységes, egymásra alapuló hazai versenyrendszer kidolgozása – megvalósult,
de folyamatos fejlesztés alatt áll.

•

Versenyek színvonalának emelésére irányuló ösztönző programok –
megvalósult, (versenyrendezési támogatás, amely a bírói kifizetések mértékére
vonatkozik – max. 200.000 Ft-ig).

•

ONR modernizálása – megvalósítás alatt.

•

MTSZ versenyszabályzat frissítése – megvalósult.

•

2021/2022. évi versenynaptár kidolgozása – megvalósult.

•

Felnőtt pénzdíjas versenysorozatok bevezetése – a tervek kidolgozásra
kerültek, azonban anyagi fedezet hiányában nem valósultak meg.

•

Gyerek versenysorozatok (pl. Kinder Kupa, Nike, Champions Bowl) –
megvalósult.

•

−

ITN/UTR bevezetés 2022 – az előkészületek megtörténtek.

Utánpótlás és versenysport támogatása
•

KSF (Csillagok a jövőbe, Együtt a pályán, Héraklész, Sport XXI.) – megvalósultak.
a) SPORT XXI a 12-16 éves korosztály eredményességi támogatása a
versenyzőket nevelő egyesületek részére.
b) Utánpótlás Bázis Teremtő Támogatás a 12 év alatti játkosokat nevelő
egyesületek részére.
c) Amatőr Bázis Teremtő Program.

•

Utánpótlás válogatott programok – megvalósult.

•

A Csillagok a Jövőben program keretén belül az “A” keretes mérföldkő program
újragondolása – megvalósult.

•

12 éves kortól lépcsőzetes támogatási rendszer kialakítása (játékosok
életpályamodellje) – részben megvalósult.

•

Nevelőszakemberek megbecsülésére vonatkozó programok kidolgozása (edzők
életpályamodellje) – megvalósult (VNET program).

−

Partnerakadémiák és műhelytámogatás – nem valósult meg

−

Klublicenc program – nem valósult meg

−

Általános sportágfejlesztés, tömegbázis növelés – részben megvalósult

Vidék Bizottság
2020. év során meghatároztuk a szakmai javaslatunkat az MTSZ felkérésének megfelelően, a
vidéki tenisz fellendítését szolgáló programmal kapcsolatban.

A korábbi évek elhúzódó konszolidációja miatt csúszott az idei év költségvetésének
jóváhagyása, és egyelőre nem került a bizottság elé olyan kezdeményezés, ami a vidéki
programterv éves lebontását, végrehajtását irányozná elő.
A javaslataink jelentős része nagy örömünkre bekerült az MTSZ szakmai programjába, ami
reményt adhat a vidéki tenisz fejlődésére.
Az 2021. évi Korosztályos Vidékbajnokságon a rendező BBTC támogatásával rendeztünk egy
vidéki értekezletet, amelyen leginkább az elöregedő, hiányos infrastruktúra a csökkenő számú
szakember problémája, a fővároscentrikus versenyrendszer került elő.
Ezen problémákra a szövetség szakmai programja megfelelő válaszokat ad, azonban annak
gyakorlati megvalósítása, az operatív lépések kialakítása még nem történt meg, ebben a
Bizottságnak fontos szerepe lehet.
Az egyik legfontosabb elképzelésünk az MTSZ partnerklubok, nevelőműhelyek kialakításának
támogatása.
A partnerklubok folyamatos kapcsolatban állnak az MTSZ-szel, közösen kialakított szakmai
program szerint dolgoznak, melyet az MTSZ illetékes szakembere folyamatosan nyomon követ
és koordinál annak érdekében, hogy a vidéki tenisz minél inkább előre mozduljon.
A 2021. év során kidolgoztuk a „Vidéki tenisz utánpótlás felzárkóztató programját”.
A 2022. évi versenyek régiónkénti bontásban. A lenti számok jól mutatják mennyire hátrányos
helyzetben vannak azok a vidéki utánpótlás-nevelő klubok, akik fel akarják venni a versenyt a
fővárosi klubokkal és versenyeztetik a gyerekeket.

Régió
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Női Bizottság
A Bizottság célja az ITF Advantage All programjának útmutatásával a hazai tenisz sportban a
nemek közötti egyenjogúság elősegítése.
A bizottság tervei
−

Szemléletformálás a bizottság céljainak ismertetésére, népszerűsítésére: saját
közösségi média létrehozása, aktív működtetése, tenisz rendezvényeken való
megjelenés, díjak létrehozása, jótékonysági tevékenység

−

A hazai teniszvilág női szereplőinek helyzetének feltárása, megismerése, tagszervezeti
felmérés

−

A női teniszezők kedvezőbb média megjelenésének támogatása

−

A női teniszezők kedvezőbb felkészülési és versenyzői lehetőségeinek támogatása

−

Az edző képzésben a női edzők képzés fontosságának támogatása

−

Az MTSZ vezetőségével, edzőivel, és más bizottságaival rendszeres együttműködés
kezdeményezése

A bizottság megvalósult tervei
(A bizottság első évére meghatározott terveit a pandémia miatt nem a tervezett ütemben
tudta végrehajtani.)
−

A bizottság bekapcsolódott az ITF Advantage All programjába, részt vett a Nemzeti
Szövetségek részére készített felmérésben, mely célja iránymutatást nyújtani a

nemzeti szövetségek részére. A felmérés alapján a hazai tenisz szövetség a "jó irányban
halad" minősítést szerezte. A felmérés, illetve az ITF Advantage All által biztosított
szakmai és marketing anyagok támogatást nyújtanak a nemzeti szövetségeknek a
konkrét programok meghatározásában, végrehajtásában.
−

A bizottság tagjai, Dr. Gál Andrea vezetésével bekapcsolódhattak az Ernst & Young, az
Egyenlítő Alapítvány és a Testnevelési Egyetem által végzett kutatásba, mely a női
vezetők és a sport kapcsolatát vizsgálta.

−

2020. decemberében a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett "cipősdoboz"
jótékonysági karácsonyi ajándékgyűjtő programjában az MTSZ Női Bizottságának tagjai
képviselték az MTSZ-t cipősdoboz ajándékok gyűjtésével és adományozásával

−

Saját közösségi média megjelenés előkészítése

−

Bizottság tagjai személyes jelenlétükkel figyelemmel kísérték a hazai női versenyeket,
versenyzőket

−

TV és média megjelenések

10 Megemlékezés
Sajnos a 2021-as esztendőben is jónéhány, a hazai teniszsportban ismert és nagyra becsült
személytől kellett búcsúznia a magyar tenisztársadalomnak.
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