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Éves feladatunk a regionális szintű oktatás felépítése, a közös oktatási rendszerben 

tanuló, magasabb szinten sportolni vágyó fiatalok összefogása, a regionális válogatottba 

történő továbbfoglalkoztatása. 

 

2017-es évről: 

 

A terveinknek megfelelően nagy hangsúlyt fektettünk a Magyar Íjász Szövetség belső 

sportszakmai képzéseinek, a Level instruktorképzéseinek szervezésére. 

  

  2017-ben   2 db Level 1 

     1 db Level 1+ 

     1 db Level 1 gyakorlati továbbképzés 

     1 db Level 1 iskolai testnevelőknek  

     1 db Level 2  

        képzés került megrendezésre. 

 

Level 1 szintre 2014 óta már 260 érdeklődőt oktattunk, míg Level 2 szintre pedig 31 főt. 

Az elkezdett, a közös alapokra épülő oktatási módszer az elmúlt évben már visszaigazolta 

több éves munkánkat. Minden szakágban megjelentek a végzett instruktoraink áltál oktatott 

fiatal íjászok sikerei. A rendszerben aktívan tevékenykedő edzők, oktatók munkája során 

egyre több jó alapokkal rendelkező fiatallal találkozhatunk. Pályaíjászatban a válogatott 

versenyzők száma folyamatosan emelkedik és közülük is egyre többen lövik meg a 



nemzetközi ponthatárt, a kiküldetési szintet is. Ezek a fiatalok már ennek az iskolának a 

sikeres tanulói. Remélhetőleg létszámuk folyamatosan, egyre dinamikusabban nő! 

Kiemelkedő eredmények is születtek rangos multisport eseményeken. Terep szakágban Kakas 

István Világjátékok aranyérmese, pálya szakágban Banda Árpád az Universiade 4. helyezettje 

is annak bizonyítéka, hogy az iskolarendszerünk által oktatott általános alapok, edzéselmélet 

és mentális a technikák szakágtól függetlenül jól működnek. 

 

2018-as tervek: 

Az íjász szövetség valamennyi szakágában az egyforma alapokat tanuló, az íjászatot 

versenysportként választó fiatalok több szintű oktatásának feltételeinek megteremtése. 

Az egyesületi, a regionális és a nemzeti szintű szakmai feladatok ellátásának előkészítése, 

elősegítése. 

Az azonos oktatási anyag, az egymásra épülő képzési rendszer gyorsabb fejlődést eredményez 

az íjásznak és edzőjének egyaránt. Folyamatos fejlődést és az eddigiekhez képest gyorsabb (5-

6 év) eredményeket, növekvő oktatási hatékonyságot érhetünk el vele. Egy sportolóval és 

nevelő edzőjével több szinten folyik az oktatás, így az edző – sportoló és az edző – edző 

kölcsönhatás következménye dinamikusabb fejlődést eredményez mindenki számára. Ennek a 

többlépcsős oktatási rendszernek fontos alkotója a regionális válogatott, aminek felállítását 

kezdtük meg a múlt év végén. 2017 szeptemberében a Dél-Alföldi régióban megalakult az 

utánpótlás korcsoportú válogatott 12 fővel. Az edzéseket havi rendszerességgel tartjuk. Itt 

kapják meg feladataikat a fiatal sportolók, itt kaphatnak kérdéseikre választ minden féle 

szakmai segítséget az egyesületi edzőik is. Az idén március elején már sikerült elindítanunk a 

Budapesti- és Pest-megyei régió válogatottját is, ahol azóta szintén szervezetten folyik a 

szakmai munka. Terveink szerint az idei évben még három régióban, a Dél-Dunántúli, az 

Észak-Magyarországi és az Észak-Alföldi régióban is megtörténik a magasabb szintű szakmai 

képzés lehetőségének megteremtése. 

A három lépcsős oktatási rendszer sikeressége az azonos alapokon, az elsajátítandó feladatok 

tervszerű adagolásán, az edzői – instruktori csapat személyes kapcsolatán múlik. Ez a 

kapcsolat biztosít egyszerű átjárhatóságot a különböző szintek között. Ez a képzési rendszer 

minden szakág, versenyszerűen sportolni vágyó utánpótlás korú íjászait kívánja kiválasztani 

és összefogni a minél sikeresebb fejlődésük reményében. 

A közös iskolarendszer továbbra sem kötelező! 

Ez egy jó lehetőség azoknak az oktatóknak, edzőknek és nem utolsó sorban a fiatal 

íjászoknak, akik hosszabb távon, nagyobb mélységben kívánnak megismerkedni az íjászat 

rejtelmeivel. Szeretnének kiszámítható módon, nagyobb sikereket elérni sportolóikkal, 

egyesületükkel. 

 

Ehhez a munkához kívánok mindenkinek kitartást és kellő elszántságot! 



 

Ne feledjük! 

A sikert az őszinteség, a hit és a belefektetett munka határozza meg! 
 

Szeged, 2018. március 10. 

        Banda Tibor  

edzői bizottság elnöke 


