
A SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB SPORTFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK 

KAPCSOLÓDÁSA 

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG  hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához 

 

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK: 

 

 a jövő eredményes élsportjának megalapozása 

 kisiskolás korban minél több gyermek bevonása a sportba, emelt szintű fizikai 
aktivitásba,  

 a tehetségek felismerése, széles körű kutatással a kiemelkedő adottságú gyermekek 
látókörbe vonása  

 A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal 

 szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása 

 Az egyesületeknél kapjanak nagyobb elismerést az 

 utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek 

 Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése 

 (képzés, versenyeztetés)megyei, kistérségi és országos szinten  

  Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása 

 a juniorkorosztály létszámának, szakmai erejének megerősítése (19-21 év). Ennek 

érdekében az ifjúsági és serdülő korosztály együttes versenyeztetésére lenne szükség, 

amely emelné a szakmaiságot 

  a szakemberképzést ki kell terjeszteni 

 a szivacskézilabda további dinamikus továbbfejlesztése alapvető cél 

 cél az elmélet és a gyakorlat fokozottabb összekapcsolása szakember-továbbképzés új 
útjai 

 pályázati forrásokhoz való hozzájutásukban segíti az egyesületeket 

 a kézilabdázás utánpótlása speciális, korcsoportonkénti képzési anyagának 
kidolgozása óvodás kortól kezdődően. 

 oktató segédanyagok készítése egyesületek és iskolák számára (könyv, videó, DVD) 

 kapcsolatfelvétel az oktatásért felelős tárcával az iskolai kézilabdázás további 

lehetőségeinek növelése érdekében 

  a kézilabdázás kötelező jellegének visszaállítása 

 az utánpótlással foglalkozó szakemberek (tanítók, testnevelők, edzők) rendszeres, 
folyamatos továbbképzésének biztosítása 

 a kötelező testnevelő tanári továbbképzésekre a kézilabdázás akkreditálása 

 kistérségi és regionális versenyrendszerek működtetéséhez megfelelő számú és 

felkészültségű, hivatástudattal rendelkező szakember biztosítása, valamint a tárgyi 

és az anyagi feltételek megteremtése 

 a kistérségi tehetség-kiválasztás megszervezése után regionális válogatottak 
kialakítása és versenyeztetése 

 a testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak 
megismertetésével 

 a testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése 

 



  a mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények 

kiépítésének támogatása 

  az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése 

 az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása bajnokságok, kupák 
szervezése 

 a szivacskézilabda használatának megismertetése, országos szintű elterjesztésének 
elősegítése és a kapcsolódó versenyrendszer továbbfejlesztése 

 a mindennapos testneveléshez szükséges kézilabdás szakanyag, rávezető, előkészítő 

játékok elkészítése és ajánlása a sportszervezeteknek és oktatási intézményeknek 

 helyi, területi iskolai versenyek szervezésének segítése, anyagi támogatása 

 szakmai és eszközigény vonatkozásában (szerelés, labda, pálya, játékvezetés) 

 finanszírozási feltételek, állami szerepvállalás növelése 

 helyi, térségi vállalkozások ösztönzése a sportág és az utánpótlás támogatására 

 adózási rendszer átalakítási, ösztönző törvények alkotása 

 pályázati források növelése, szélesítése 

 megyeközponttal, NBI- es klubokkal való kapcsolatfelvétel, nagy utánpótlás 
bázisokkal való kapcsolat, tehetségek továbbítása a nagy központok felé 
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