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Feladatunk a regionális és nemzeti szintű oktatás felügyelete, a szinteknek megfelelő
képzési anyag beállítása. A közös oktatási rendszerben tanuló, magasabb szinten
sportolni vágyó fiatalok motiválása folyamatos fejlődésének segítése. A Level
továbbképzések szervezése, tartása.

Oktatások 2020:
Sajnos a koronavírus helyzet a tervezett programot nagymértékben megváltoztatta.
Az év elejére tervezett tudásfrissítő Level 1+ tanfolyam a pandémiás helyzet miatt elmaradt.
Az Iskolaprogram részeként augusztusban tartott Level 1 oktatásra, ugyancsak az iskolák online működése miatt mindössze két iskola jelentkezett, de a tanfolyamot csak egy iskola
végezte el sikerrel.
Októberben a körülmények lehetővé tették, hogy Budapesten Level 1-es tanfolyamot tartsunk.
Ezen a 4 napos oktatáson 14 fő vett részt és vizsgázott le az íjászat mozgásanyagának
oktatásából és egyéb elméleti tudnivalókból sikerrel.
A novemberre tervezett Level 2 tanfolyam a vírushelyzet miatt szintén törlésre került.
A kialakult pandémiás helyzet sajnos nem kedvez az egyesületek működésének sem. Ennek
ellenére látszik, hogy a nehézségek ellenére egyre több egyesület, szakosztály próbál nyitni a
sportíjászat irányába, igyekszik megteremteni a lehetőségét az íjászat mozgásanyagának
szervezett oktatására.
Nemzeti Utánpótlás Csoport, Nemzeti Válogatott:
A régiók felé 2020-ban is meghirdettük a jelentkezést a Nemzeti Utánpótlás Csoportba. Ide
azokat a fiatal íjászokat várjuk, akik tagjai a Régiós Utánpótlás Csoportnak, tovább
szeretnének fejlődni, magasabb szinten szeretnék tanulni az íjászatot. Két régióból, a
Budapesti és Pest megyei és a Dél-Alföldi régióból 2-2 fő került felvételre a Nemzeti
Utánpótlás Csoportba. Sajnálatos módon a válogatott edzéseket a vírushelyzet miatt nem
minden alkalommal tudtuk megtartani. A covid helyzet miatt a minősítések megszerzése is

átmenetileg felfüggesztésre került, ezért a válogatott szintet lövő fiatalok száma nem
változott.
Megoldásra váró feladatok:
Továbbra is a legnagyobb problémát az okozza, hogy a válogatott szintet teljesítő sportolók
nem tarthatóak meg hosszabb távon a versenysportban. Munkájuk után nincs elismerés és
nincs motiváció a magasabb szintű versenyzésre. Nincs a versenysportban jelenleg semmi
olyan inspiráló tényező, ami a hosszabb távú nagyobb edzésmunka elvégzését valamilyen
módon elismerné, támogatná. Ezt a szintet ebben a szakágban évről-évre teljesíteni szinte
csak életvitel szerű sportolással lehet. Ez hatalmas munka, ami rendszeres napi edzést kíván,
és ez rengeteg idő. Elgondolkodtató hogy az iskolarendszerünk elindulása óta 2013-tól 21
sportoló teljesített valamilyen válogatott szintet pályaíjászatban. De az élsportban az aktív
válogatott versenyzők száma az idei versenyévad elején is csak 6 fő volt, de mára már ez a
szám is feleződik! Csak azok a sportolók maradtak több éven keresztül az élsportban, akik
külső állami támogatást kaptak, vagy rendelkeznek nemzetközi szponzorációval. Ki kell
dolgozni a teljesítmény arányos motivációs rendszert, ami ösztönzi a fiatalokat a válogatott
szintű sportolásra. Jelenleg ilyen rendszer nem működik! Ki kell dolgozni továbbá és meg kell
teremteni az élsportban tevékenykedő edzők anyagi és erkölcsi elismerését. Sportunkban (egy
olimpiai sport!) jelen pillanatban sincs főállású edző, pedig nélkülük a versenysport nem
létezik.
Az élsport nem csak a világversenyre való kiutazásból áll. A rendszeres, nagy mennyiségű
edzésmunka, a felszerelés folyamatos fejlesztése, szinten tartása, a segítő team költségei és
állandó munkája nagyobb anyagi terhet jelent. Egy válogatott sportoló karrierje már nem csak
a család, vagy az egyesület anyagi helyzetén kell hogy múljon. Ezt már a szövetségnek is fel
kell karolnia, hiszen a nemzetközi sikerek eredményei már ezen a szinten jelentkezhetnek.
Továbbra is kiemelt feladat az edzők, oktatók képzése, továbbképzése, támogatása. A
folyamatos közös munka és az után követés, ami a dinamikus fejlődést biztosítja. Mindent el
kell követni, hogy minél több edző dolgozzon az egységes rendszerben, mert ez a kulcsa a
szakmai fejlődésnek, a versenysport kiszélesedésének, megerősödésének.
Örömteli hír, ami ugyan nem az elmúlt évben történt, de mindenképpen az elmúlt évek
kemény munkájának eredményét igazolja, hogy a nehézségek ellenére iskolarendszerünk egy
kitartó sportolója Balogh Mátyás kiutazott a Tokyo-i Olimpiai Játékokra! Ez mutatja, hogy a
rendszer jól működik, kiszámítható fejlődést biztosít és néhány ember, áldozatos munkája
révén magas szintű sporteredmények elérését eredményezi.
A rendszer sajnos a jelenlegi formájában működésképtelen, a sportolók száma folyamatosan
csökken, sürgős változtatásokra van szükség!
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