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MEGHÍVÓ  
(Programelőzetes) 

 
Sportegyesületek, sportági szakszövetségek, utánpótlás nevelésben érintett akadémiák edzői, 

sportolói, teljesítményelemzői, videóelemzői, sportszakmai vezetői, tech-cégek képviselői valamint 
felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói és hallgatói számára. 

 
 

„Teljesítményelemzés az élsportban” c.  
Nemzetközi sportszakmai workshop és sporttudományi konferencia 

2019. szeptember 11-13. 
Budapest 

 
„Élsportolók edzése, sportteljesítmények elemzése a videó és számítógépes technológia 

felhasználásával.” 
 

 
A rendezvény weboldala: http://ispasbp.com/  
A rendezvény kontakt email címe: ispasworkshop.bp@gmail.com  
A rendezvény helyszíne: Benczúr Hotel (http:// www.hotelbenczur.hu 
  
 
Gyakorlatorientált, a teljesítményelemzés sporttudományi hátterét, szempontjait és a kötődő 
technológiai lehetőségeket bemutató szakmai rendezvény, melynek végső programja a regisztrált 
előadók számától és előadásuk témájától valamint résztvevők létszámától és igényétől függ. 
A rendezvény nyelve angol, de a magyar résztvevők számára tematikus magyar nyelvű összegző 
szakmai anyagokat készítünk főként a meghívott előadók előadásai alapján, melyet email-ben 
elküldünk.  
Jelentkezés a Regisztrációs Lap visszaküldésével történik  és a részvételi díj befizetésével válik 
érvényessé. 
  
A rendezvény az alábbi részprogramokból ál:  

• Sportágspecifikus, gyakorlatorientált interaktív előadások edzőknek, 
teljesítményelemzőknek, videóelemzőknek, sportolóknak: kiemelten labdarúgásban, más 
csapat és ütős sportjátékokban és egyéni sportágakban. Élsportban eltöltött gyakorlattal 
rendelkező hazai és nemzetközi teljesítményelemzők, edzők vezetésével.  

• Sporttudományi konferencia: nemzetközi sporttudományi szakemberek, oktatók, kutatók, 
gyakorlati szakemberek (edzők, sportolók, sportteljesítmény elemzők) előadásai. 

• Teljesítményelemző IT és szolgáltató cégek előadásai: szoftver, videótechnológia termékek, 
szolgáltatásokkal foglalkozó nemzetközi vállalatok. 

• Networking. 
 
 A program folyamatosan frissül, melyről az esemény weblapján lehet tájékozódni. 
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A rendezvény főbb témakörei: 

• Teljesítményelemzés szerepe, lehetőségei csapat/egyéni sportjátékokban, egyéni 
sportokban. 

• Sportelemzési adatok értékelése, bemutatása. 

• Videóelemzés (technika, taktika vonatkozásában) a sportteljesítmény fokozás érdekében. 

• A számítógépes technológia lehetőségei a sportteljesítmények mérésében, elemzésében az 
élsportolók és az utánpótláskorú sportolók felkészítésében. 

• Teljesítményelemzés/videóelemzés a labdarúgásban (Tudomány, gyakorlat és technológia). 
 
Szakmai támogató partnerek: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Sporttudományi Társaság, 
Nemzetközi Sport és Egészségtudományi Hálózat (INSHS), University of Alicante, Insight Ltd.  
Institute of Sport (UK), Testnevelési Egyetem, Faculty of Kineziology (Zagreb, Croatia), Hudl,  
Performanceinnovation, 
 
Szeretettel várjuk nemzetközi rendezvényünkön!  
 
Üdvözlettel: 
 
Dr. habil. Dancs Henriette 
egyetemi docens 
főszervező  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Sporttudományi Intézet  
Email: dancs.henriette@ppk.elte.hu 
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