
Tisztelt Atléta Barátok! 

A MASZ elnöksége az elmúlt év végén Spiriev Attilát kérte fel a magyar atlétika szakmai irányítására. 

A felkérés egyben egy biankó csekk volt.  Alapja a bizalomnak Attila elkötelezettsége és szeretete a 

sportágunk iránt, valamint az a szemlélet, ami reményeink szerint komoly tartalmi változásokat 

hozhat sportágunkban. A munka elkezdődött és most ért abba a szakaszba, ahol mint szakmai alelnök 

kérek bizalmat és támogatást a munkájához. Azért vártam evvel a kéréssel, mert  volt egy sor komoly 

egyeztetés velem és a szakma résztvevőivel és ennek során alakult ki az a gondolkodás, amely 

reményeink szerint eredményesebbé teszi sportágunkat. Vannak változások. A változás sok 

emberben bizalmatlanságot, esetleg félelmet szül. Ezt a korábbi pozíció változása, a bizonytalantól 

való félelem szülheti. Nekünk az eredményes munkához bizalom és tenni akarás szükséges.  

Az alapgondolatok meggyőződésem szerint helyesek.  A támogatás és segítség az egyesületben 

dolgozó edző  - versenyző kapcsolatra koncentrál. A munka döntő hányada itt történik, így értelem 

szerű,hogy ebben kell elsősorban segítséget adni a  szövetségnek, lehetőségei szerint. A figyelem a 

tehetségre fordul, a tehetség fogalma az eredményben, az eredmény helye a világranglistán, a 

versenyző helyezése a világversenyen a döntő. Így más értelmet nyer a felnőtt vagy korosztályos 

atlétika fogalma. Egy fogalom van, az ATLÉTIKA.  A központi szakmai irányítás ebben a rendszerben 

más tartalmat mutat. Nincs előírt felmérési, táboroztatási időpont, gyakorlat, helyszín. A felelősség a 

versenyzőt edző szakemberé. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne dolgozzanak együtt adott 

szakág jeles képviselői! Sőt! Tudjuk azt, hogy a közös munka nem csak a versenyzőknek ad többlet 

motivációt, hanem az edzők is kapnak segítséget egymástól. Különösen igaz ez a fiatalokra. A 

Heraklész program esetében így a tartalom változik (sokan attól féltek, hogy megszűnik). Egyénre 

(tehetségre) szabott támogatás, amelyben szakági egyeztetéssel lesz közös munka. 

Változik a világversenyekre történő csapat kiválasztása is. Megszűnik a szponzori szint, amely eddig is 

megosztotta a sportágunkat. Lesz IAAF, vagy EAA szint. A teljesítőkből a csapat kijelölése nem csak az 

eredmény alapján, hanem a forma, a világ-európai ranglista, a teljesítés megalapozottsága alapján 

történik. Így a szint teljesítése önmagában nem elég. A döntés felelőssége viszont Attiláé! 

Változott néhány magyar bajnokság időpontja, lebonyolítási rendje is. Külön válik az ifi bajnokság a 

junior és utánpótlás korosztálytól. A serdülők egyéni bajnoksága és a többpróba helyet cserélt. 

Vannak érvek a korábbi és jelenlegi rendszer mellett is, de a puding próbája az evés. Meglátjuk 

sikeres lesz e, az idő eldönti. A felnőttek bajnoksága egy nappal hosszabb lesz. Így a nemzetközi 

megmérettetés körülményeit is megtanulhatjuk. Selejtező, előfutamok száma mind ezt szolgálják. Cél 

a minőség! 

Minden szakággal sikerült egy közös egyeztetés, ahol nem csak az általános változásokról, hanem a 

szakágak speciális teendőiről esett szó. Az ott résztvevők tapasztalhatták, hogy a változások minket, 

atlétákat szolgálnak. 

Sokan nem értették azokat a személyi változásokat, amelyeket  Attila kért. Könnyen belátható, hogy 

egy új szemlélethez új emberek kellenek. Nehéz elvárni bárkitől, hogy komoly változásokat várunk, 

ugyan akkor megszabjuk azt, hogy kivel dolgozzon. Ez nem megy.  

 



Így személy szerint bármennyire sajnálom Dornbach Ildikót, akinek a munkáját kimagaslónak 

gondolom, el kell fogadnom Attila álláspontját. Szerencsére Ildikó megmaradt nekünk és a 

sportágunk jövője szempontjából döntő fontosságú kölyök atlétikát irányíthatja. A szakmai stáb 

feladata illeszkedik az alapgondolathoz, miszerint az edző-versenyző munkáját kell a szövetségnek 

segíteni.  

A feladat új, más szemlélet, mások a teendők. Így szakági referensek dolgoznak, akik feladata a 

segítség és nem a szakág irányítása. Németh Roland sprint, Csoma Ferenc állóképesség, Szabó Dezső 

ugró-összetett, Divós Katalin a dobás szakági referense. Munkájuk összefogója, az utánpótlás segítője 

az egyik legaktívabb kolléga Lengyák György. Az irodai szakmai hátteret Palanek Éva biztosítja. 

Joggal merülnek fel kérdések sportágunk várható támogatásával kapcsolatban. Tekintve, hogy 

egyelőre biztos dolog ebben az ügyben még nem történt, így ígérni csak elveket lehet. A sikeres 

nevelő szakosztályokat a jól működő műhelyeket kiemelten kezeljük. A versenyző edző támogatása 

ebben a rendszerben alapvető. Remélem-reméljük, hogy sikerül felkavarni az állóvizet és sportágunk  

jelentősen előbbre léphet. 
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