Pontozásos Ágazat
2017/18. évi szakmai terv
Időszak: 2017. május 1. – 2018. április 30.
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Fő célkitűzéseink
Felkészülés és sikeres szereplés a XXIII. Téli Olimpiai Játékokon, Pyeong Chang,
KOR (FS)
További kvalifikáció szerzése a Pyeong Chang-i Olimpiára (ID, PS)
Kerettagság és feltételeinek kialakítása a szezonra
Utánpótlás programok beindítása
Megfelelő jégidők biztosítása a kerettagok részére
Hazai és nemzetközi versenyekre való utazások megszervezése, lebonyolítása
(ISU Bajnokságok, JGP, GP, ISU naptáros versenyek, hazai OB-k és egyéb
versenyek, szintfelmérők tesztek)
Edzőképzés, továbbképzés, külföldi szakemberek felkérése

II.

Megvalósulási terv

2.a.

Tóth Ivett sikeres olimpiai kvalifikáció szerzése után a felkészülést májusban kezdi
meg. A bázisát Budapestről külföldre helyezi át, minekutána korábbi edzőjével
megszakadt az együttműködés.
Edzőtáborok helyszínei véglegesítés alatt vannak.
A versenyeztetése szeptember végén kezdődik, melynek fő célja, sikeres szereplés
az Olimpiai Játékokon.

2.b.

2017. szeptember 27-30. között rendezik a műkorcsolyázók és jégtáncosok
pótkvalifikációs versenyét Oberstdorfban (GER). Egy páros műkorcsolyázó kettős
(Beklemishcheva Dária – Magyar Márk) és egy jégtánckettős (Yanovskaya Anna –
Lukács Ádám) indítását tervezzük.
Páros műkorcsolyázóinkat Robin Szolkowy (5x Európa bajnok és 2x Világbajnok
volt versenyző, jelenleg 2015. óta az orosz páros műkorcsolyázókkal dolgozik
sikerrel) vezető edző segíti 2017. május elejétől. Felkészülésük az új programok
összeállítása mellett, új elemek pontosításával és azoknak programba építésével
fog telni. Augusztus közepén felmérőn mutatják be a programjaikat, majd
szeptember elejétől kezdik meg a versenyzést.
Jégtánc kettősünk (Yanovskaya-Lukács) edzésmunkáját, Irina Zhuk és Alexander
Svinin (orosz jégtánc olimpiai válogatott edzők) felügyelik Moszkvában.
Koreográfiát Irina Zhuk mellett, Igor Shpilband amerikai mesteredző fogja készíteni
a 2017/18-as versenyszezonra. Ők is augusztus közepén, a felmérőn mutatják be
programjaikat, a versenyszezon szeptember elején kezdődik számukra.
Mindkét kettős célkitűzése az olimpiai kvóta szerzés. Előbbiben négy, míg utóbbi
szakágban öt hely lesz kiadó a pótkvalifikáció alkalmával.

2.c.

Május hónapban kijelölésre kerülnek az olimpiai A és B keretek, valamint az
utánpótlás korúak Heraklész A és B keretei.
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Az idei tapasztalatok alapján készülnek el a következő szezon előírásai ,
követelmény rendszerei.
Fontos alapja minden esetben a verseny helyzetekben mért elemek tisztasága,
pontossága és azoknak a bírói oldalról történő megítélése.
2.d.

Az idei szezontól kezdődően két EMMI által támogatott utánpótlás programba is
bekerültek sportágaink. A Sport XXI. és a Heraklész programokba.
A jövő szempontjából mindenképpen kiemelt figyelmet kell fordítanunk az
utánpótlás korú versenyzőkre.
Sport XXI.
programhoz egy központi, közös, ágazatokon átívelő
alapkorcsolyatudásra irányuló terv készült, melyet szoros együttműködésben
készítettek el a két ágazat szakemberei.
Héraklész programhoz, - már az akadémiai rendszer előkészítéseként-, kiemelt
utánpótláskorú versenyzőink tudnak majd csatlakozni.
Ágazatunk csatlakozott egy új nemzetközi kezdeményezéshez a „Novice széria”
versenysorozat beindításához, mely egy jó előképzést adhat fiatal versenyzőinknek
a versenyzési rutin megszerzésében és könnyebb átmenetet biztosíthat a junior
korosztályba lépéshez.

2.e.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően kedvező jégdíjakkal is kívánjuk támogatni a
kerettag versenyzőinket minden szakágban. Nagyon fontos ennek a támogatási
formának a leghatékonyabb kialakítása.
Az ágazat felkészülésének bázis helyszínei a Gyakorló Jégcsarnok és a
káposztásmegyeri Jégpalota lesznek ebben a versenyszezonban is.

2.f.

Versenyzőink saját egyesületeikben készülnek, és az edzők által leadott
versenyeztetési tervek alapján áll össze az ágazat versenyeztetési programja.
Az igényeknek megfelelően teszteket és felmérőket rendelünk mellé, melyek
időpontjairól előre tájékoztatjuk az érintetteket.
Az ISU bajnokságok válogató versenyeit előre meghatározzuk és szintén
tájékoztatást adunk mindenki számára.
Minden esetben a bíróbizottság elnökével előre egyeztetjük az igényeket és bírói
kiküldetéseket rendelünk mellé.
Az Országos Bajnokságok időpontjait a szakmával és a Szervezési és Marketing
osztállyal egyeztetve hozzuk meg.
A Négy Nemzet Bajnokság sorozatában, ebben a szezonban Szlovákia a soros
rendező.
A különböző országokban készülő versenyzőinket minden esetben időben, előre
meghatározott módon értesítjük ezen versenyeken való részvételről.
Versenyzőink utazásait előkészítjük.
Az ISU versenynaptárban szereplő, tagszervezetek által vállalt versenyek
megrendezésében szakmai segítségnyújtást biztosítunk.
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2.g.

Hosszú idő után ismét elindul a Testnevelési Egyetemen az edzőképzés. A szoros
együttműködésben reménykedve, hazai szakedzőt kérünk fel az ágazat megújult
hosszútávú elképzeléseinek kidolgozására.
A modernkori gyakorlati képzések kihagyhatatlanok, így részt veszünk minden
lehetséges, az ISU által szervezett továbbképzésben szakágainkban.
Dohány Andreával folyamatos az együttműködés az elmúlt két esztendőben a
felnőtt szinkron csapatunkkal. Ebben az évben már elindult egy továbbképzés az
utánpótláskorú szinkronosokkal is. Szeretnénk a mesteredző munkáját a
műkorcsolya területén szerzett tapasztalatait is kiaknázni, elsősorban a kiemelt
ifjúsági korosztály munkájában.
Gondolva a hazai jégtánc nehéz helyzetére, külföldi orosz szaktekintélyt kértünk
fel, hogy tapasztalatait megosztva segítsen a hazai jégtánc helyzet
megvizsgálásában és tegyen javaslatot a kívánt változtatásokra. Több hetes hazai
edzőtáborozást tervezünk együtt.

Budapest, 2017. május 3.

Engi Klára
Pontozásos Ágazati Sportigazgató
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