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Sok induló, de mégis kevés! 
Molnár Ferenc up.szövetségi kapitány 
 
A múlt hétvégén vasárnap, kiváló időben, kiváló pályán, zökkenőmentes rendezéssel sok néző 
és szülő előtt zajlott le a Sport XXI. program támogatásával a Gyermek Csapatbajnokság.  
A mintegy 300 gyermek atléta - főleg a futásokban - kiélezett versenyt vívott egymással.  
 
A korosztályon belüli fizikai különbségek leginkább az ügyességi számokban ütközött ki. 
Ebben a korban a helyezések elosztásában – főleg az ügyességi számokban - az akceleráció 
játssza a fő szerepet.  Megfigyelhető, hogy a nagyobbra nőtt gyerekek akkor is „legyűrik” a 
kisebbeket, ha az ügyességük, mozgáskoordináltságuk sokkal gyengébb a koruknak megfelelő 
– sőt sokszor inkább retardált – társaiknál.  
 
De nekünk, szakembereknek az a feladatunk, hogy hosszútávra tervezzünk. 
Ezért azt kell sugallni a most még hátrébb végzett, de ügyes, jó alkatú tanítványainknak, hogy 
pár év múlva ők lesznek már az élen. 
 
Nagyobb baj az, hogy hiába voltak a CSB-n 300-an, sokkal több szakosztálynak és ezért 
nagyobb létszámú fiatalnak kellett volna megjelennie az IKARUS pályán. 
 
 A Sport XXI. Program a 6-15 éves fiatalok versenyeztetését támogatja, és az atlétikának járó 
éves költségvetésből „Egyesületi támogatás” címen azoknak a szakosztályoknak - szám 
szerint 34-nek  – juttat belőle, akik a legeredményesebb utánpótlás nevelési tevékenységet 
folytatják. 
Ez az aktuális utánpótlás pontverseny alapján kerül szétosztásra.  
Ezért minden Sport XXI gyermek versenyen a MASZ elvárja - sőt a kiírásában szerepelteti is 
- , hogy a támogatást elnyert szakosztályok  részt vegyenek.  
 
Ezt hiányoltuk vasárnap! 
 
Egy kis statisztika. 
 
A 34 támogatott szakosztályból a Gyermek CSB-n részt vett:  22 szakosztály  64,7 % ! 
 
Nem vett részt a versenyen 9 szakosztály:  BEAC    14. 
       GANZ AIR AC  17. 
       DOBÓ SE   18. 
       KARC    20. 
       DUNAKESZI VSE  21. 
       HÓDIÁK   27. 
       MEZŐTÚR SSE  28. 
       TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DAK 32. 
       BUDAÖRSI DSE  33. 
 
Ezekben a szakosztályokban nincsenek gyerekek? Ha csak a fenti szakosztályokat nézzük, 
akkor 100 gyerekkel kevesebben versenyeztek az Ikarus újpályáján. 
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Csak az egyik nemből tudott csapatot kiállítani: 4 szakosztály! 
       CSEPELI DAC  19. 
       REMÉNYSÉG VÁC  23. 
       AC SZEKSZÁRD  29.   

Igaz, a fiú pontversenyt megnyerte! 
       KESZTHELYI VDSE 31. 
  
A felsorolt szakosztályokban ezek szerint nincs 6 fiú és 6 lány gyermek korcsoportú 
versenyző, aki tudná a szakosztályt képviselni a versenyen. 
 
Ellenpéldaként 3 olyan szakosztály, akik semmilyen eredményességi támogatást nem kaptak, 
de teljes csapatokkal részt vettek a gyermek CSB-n.    

TITÁN TC 
       EGRI SSE 
       ASE 
A TITÁN TC az összesített pontversenyben 2. helyen végzett, megelőzve olyan 
szakosztályokat, akik kiemelt (nem kevés) műhelytámogatást is kapnak évek óta.  
 
Természetesen a számokkal könnyű dobálózni!  
A kevesebb atlétának, a gyengébb mennyiségi és minőségi eredményeknek nem csak mi 
vagyunk a felelősei. Az iskolai oktatás megváltozott rendszere, a sportból elvont pénzek, a 
sportinfrastruktúrák leépülése stb. - mind hozzájárulnak a stagnáláshoz. 
Nagyon sok olyan – a kluboktól, szakosztályoktól független – tényező van, ami nem teszi 
lehetővé a hatékony utánpótlás nevelést.  
 
Ezért vegyék ezt a cikket provokációnak!  
Arra ösztökélném az atlétatársadalmat, azokat, akiket érdekel a további sorsunk, hogy 
megnyilvánuljanak. 
 
Írják le, mondják el azokat a gondokat, amik miatt egyre csökken a létszámunk.  
A jobbító szándékú segítségre szükség van! 
 
 A pénzhiány egyértelmű, de szakmai változtatásokra is szükség van ahhoz, hogy újra nagyon 
sok gyerek legyen a rendszerben, akik közül kiválasztódnak azok, akik majd a későbbiekben a 
világversenyeken is eredményesek lesznek!       

 
Molnár Ferenc up.szövetségi kapitány 

 


