
 

 

 

 

 

2023. évi szakmai terv 

 

 

• Nemzetközi versenyek, válogatottak 

 

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a válogatott edzők közös munkáját és azt, hogy egy előremutató 

fejlődési terv mentén alakítsák ki az egyes korosztályok, játékosok programjait. 

 

Sportágunk az olimpiai sportok támogatásában a 3. kategóriába került, melynek feltétele az olimpiai 

kvalifikáció. A 2023. év legfőbb célja, hogy férfi és női egyesben is minél jobb világranglista helyezést 

érjenek el a párizsi olimpiára esélyes versenyzőink.  

A felnőtt válogatottat olimpiai és „B” keretre osztjuk, és támogatásuk külön program szerint működik majd. 

Az olimpiai keretbe azok a nemzetközileg is sikeres játékosaink kerülnek, akiknek reális esélyük van a 2024. 

évi olimpiai kvalifikációra. A „B” keretben továbbra is olyan hazai éljátékosok vannak, akiknek céljuk a 

külföldi megmérettetéseken való részvétel minél sikeresebb eredmény elérésével, valamint azon ifjúsági 

korosztály játékosai is, akik az U19-es nemzetközi mezőnyben már sikeresen szerepeltek. 

A felnőtt versenyzők szabadon dönthetnek majd azokról a versenyekről, ahol a támogatást fel szeretnék 

használni. Havonta egy alkalommal hétvégi összetartást szervezünk majd számukra. 

Hosszútávú tervként nemcsak az olimpiai kvalifikáció, hanem a páros versenyszámokban való részvétel is 

szerepel a 2027-es Európai Játékokokon. 

 

A korosztályos válogatottaknál új rendszert vezetünk be, melynek lényege, hogy azok a játékosok, akik 

számára fontos a nemzetközi megmérettetés nagyobb anyagi támogatást kapnak a külföldi versenyekhez. 

Minden kerettagnak minimum évi 3 edzőtábort biztosítunk és lehetőséget arra, hogy részt vegyenek 

csoportos táplálkozási és sportpszichológiai foglalkozásokon a táborok egyikében. A válogatottaknak 

kötelező doppingoktatást kell majd végezniük. 

A junior program legmagasabb szintjét maximum 8 olyan sportoló alkotja, akik a megadott kritériumoknak 

megfelelően nemzetközi eredményeket mutattak be a közelmúltban, vagy a jövőben esélyük van nemzetközi 

eredményeket elérni. Ezek a sportolók közvetlenül az Országos Sportegészségügyi Intézettel dolgoznak 

majd, és többek között egyéni táplálkozási, valamint sérülés-megelőzési programokban vesznek majd részt 

a féléves fizikai tesztelésük mellett.  



 

2023-ban a legfontosabb események az U17-es Európa Bajnokság lesz Litvániában, az Európai Játékok Len 

és az Egynemű Férfi és Női csapat Európa Bajnokság kvalifikációs fordulói. 

 

2023. januártól Gregor McVean személyében főállású szövetségi kapitányunk van. A Szövetség induló 

programjában az utánpótlást nevelő egyesületek részére helyszíni segítséget nyújt, az utánpótlás keretek 

részére pedig rendszeres közös edzést biztosít (kezdetben budapesti helyszíneken). 

 

 

• Hazai versenyek, rendezvények 

 

Az egyesületeket és iskolákat érintő megnövekedett terembérleti díjak miatt a Diákolimpia fordulóit később, 

tavasszal kezdjük el, hogy a gyerekeknek minél több ideje legyen felkészülni a versenyekre. Az országot 10 

területre osztottuk és megrendezzük a Páros versenyszámokat, valamint a Csapatbajnokságot is egyes 

korcsoportokban. Utóbbiak esetében csak országos döntőre kerül majd sor. 

Bevezettük a megyei kvótákat, azaz, minden vármegye legjobb játékosa kijut az országos döntőre, ettől azt 

reméljük, hogy a megyékben ez mennyiségi és minőségi növekedéshez vezethet a következő pár évben. 

 

Az Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság időpontját májusra időzítjük, hogy népszerűségét tovább 

növeljük. 

Júliusban Miskolc rendezi meg az EUSA Tollaslabda versenyét, melynek megszervezésében Szövetségünk 

is részt vesz, és szakmai lebonyolítását magára vállalta. 

 

Az elmúlt két évben az iskolai programunk is sok nehézségbe ütközött a járványügyi intézkedések miatt, de 

továbbra is nagyon fontos része az utánpótlás toborzásában. A program 2023-ban megújításra kerül, hogy 

minél jobban szolgálni tudja a bázisépítés feladatát. 

 

Továbbra is fontos a szabadidős tollaslabda sport népszerűsítése, melyet 2023-ban is körversenyekkel, 

bemutatókkal tervezünk megvalósítani. 

 

 

• Nemzetközi versenyszervezés, kommunikáció 

 

A Szövetség továbbra is fontosnak tartja a hazai nemzetközi versenyek megszervezését. 

A 48. Magyar Nemzetközi Bajnokság ismét Budapesten kerül megrendezésre majd, a Vasas 

Sportcsarnokban. Cél, hogy a város közepén több nézőnek legyen lehetősége eljutni az eseményre. 

Pécsen, a Multi Alarm SE támogatásával megrendezésre kerülő U19-es Junior Nemzetközi Nation to Nation 

versenyek továbbra is a hazai korosztályos válogatottak kiemelt eseményei.  

 



Továbbra is fontos a kommunikáció, így eseményeinkről igyekszünk a Facebook-on és az Instagrammon is 

híreket megosztani. A Pelicom Media Kft-vel és a Vario Visionnal továbbra is több cikk, kisfilm, fotó 

készülhet. 

 

2023-ban elindul az online térben létrehozott és a hazai sporttörténelem legnagyobb alakjait bemutató 

Magyar Virtuális Sportmúzeum. A Sportmúzeumba első körben több mint 3500 sportoló adatai kerültek be, 

köztük olimpikon tollaslabdázóink is.  

 

 

• Szakemberképzés 

 

Továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk edzőink, játékvezetőink, döntnökeink képzésének.  

Idén legalább 6-8 alkalommal tartunk edzői továbbképzéseket, melyek célja, hogy a hazai edzők lehetőséget 

kapjanak ismereteik bővítésére a korszerű edzéstechnikai módszereket figyelembe véve. A képzések az 

ország különböző pontján lesznek, hogy mindenki számára könnyen megközelíthetővé váljanak. 

 

Az OKJ rendszere 2022-től teljesen átalakult és sportágunk akkreditációja megtörtént, így ismét elkezdődnek 

a középfokú edzői képzések. 

 

Tovább folytatódik a szakedző képzés a Testnevelési Egyetemen, melynek gyakorlati oktatója Alan Mcilvain 

lesz. 

 

 

• Játékvezetői Bizottság 

 

Elsődleges terveink között szerepel egy olyan értékelési rendszer kidolgozása, mely figyelembe veszi a 

játékvezetők minőségi és mennyiségi munkáját is. Ennek segítségével szeretnénk motiválni és további 

aktivitásra ösztönözi a már meglévő aktív és félaktív játékvezetőket.  

Töth Richárd a Badminton Europe által kiválasztásra került a 2023-as év egyetlen olyan vizsgalehetőségére, 

ahol a tavalyi NUWA workshop után megszerezheti a játékvezetői BEC Accreditated szintet. 

A szeptemberi szezonkezdés előtt újabb játékvezetői képzést tartunk.  

A 2023. július 13-19. között Miskolcon tartandó EUSA University Championships tollaslabda 

versenyszámának előkészítésében is részt vesz a bizottság, valamint a verseny ideje alatt a játékvezető 

koordinátori feladatokat is két tagunk fogja ellátni. 

 

 

• Parasport: 

 



A Paralimpiai Bizottsággal egyeztetve és támogatásával para tollaslabdázónk további nemzetközi 

versenyeken vesz majd részt, egy esetleges olimpiai kvalifikáció reményében. Parasportolóink számát tovább 

szeretnénk növelni. 

 

 

NSR: 

 

2022-ben bevezetésre került egy új, EMMI által létrehozott sportági adatkezelő rendszer. Jelenleg 

próbaüzemmódban van, de minden egyesület számára kötelező regisztrációt ír elő.  A Szövetség célja, 

hogy az igazolási, regisztrációs és egyéb, adminisztratív folyamatokat a lehető legnagyobb mértékben 

digitalizálja és önkiszolgáló csatornába terelje ennek a rendszernek a segítségével. 

 

 

 


