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UTÁNPÓTLÁS KONCEPCIÓ
Hatályba lépés: 2017. 09. 24.

A Magyar MMA Sportági Szövetségünk (továbbiakban Szövetség) szakmai,
stratégiai tervében rövid, közép és hosszú távú célokat határoztunk meg az
utánpótlás koncepciónkban.
Feladataink közt szerepel, hogy a Szövetséghez csatlakozott egyesületek
utánpótlás korú sportolói olyan szakmai koncepció figyelembe vételével
dolgozzanak, amelyek a jelenlegi modern képzésben elengedhetetlenek.
Fontosnak tartottuk, hogy a különböző korosztályú fiatalokkal a legmegfelelőbb
edzők dolgozzanak.
Ezen elképzeléseink megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk későbbiekben
egy korszerű, minden igényt kielégítő, utánpótlás barát létesítmény kialakítását,
mely ennek központi edzőterme lehet.
Szakmai koncepciónkban fontos szerepet játszik az utánpótlás korú sportolók
versenyeztetése a Szövetség által megalkotott versenyrendszerekben,
korosztályokban, hazai és külföldi versenyeken. Továbbá az edzőtáboroztatás
lehetőségének biztosítása.
Koncepciónk keretében szeretnénk elérni, hogy minél több fiatal tehetség
ismerkedjen meg a sportággal országszerte, versenyszerűen űzze azt, és a
későbbiek folyamán sikeres amatőr vagy profi versenyzőkké válhassanak.
Kötelességünknek tarjuk a lehetőségeinkhez mérten az utánpótlás nevelés
támogatását, beleértve a sporteszközök, felszerelések biztosítását is.
Alapelvünk: egyéniségek, kiváló személyiségek, és nem utolsó sorban
sportemberek kinevelése.
Sportágfejlesztési, és utánpótlás nevelési koncepciónk alapelveihez tartozik
továbbá az, hogy a sportági felkészítést, versenyeztetést a legkorszerűbb,
legmegfelelőbb színvonalon valósítsuk meg.
A felkészítési folyamatot a edzők, sportszakemberek és az utánpótlásban
résztvevők együttműködésével, egységes szakmai koncepció alapján valósítjuk
meg.
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Fontos lépésnek tartjuk a sportszakemberek képzését is.
Abból az okból kifolyólag, hogy a fiatalokkal kizárólag hozzáértő szakemberek
foglalkozzanak, illetve a megrendezésre kerülő versenyeken is szakképzett
szakemberek tevékenykedjenek.
Az előző években már jól működő Sportszak edzői képzést kívánjuk folytatni a
Testnevelési Egyetemen. A 2018 év őszén újból induló képzésben előadóként
vesznek részt a Szövetségünk sportszakemberei. Még ugyan ebben az évben,
MMA Sportbírói képzést, ill. továbbképzést kezdeményezünk, szintén TE.
szakirányítása mellett. Ilyen szempontból mérföldkőnek tekinthető a sportág
hazai történetében.
Tárgyi feltételek:
Tudjuk, hogy a minőségi munka elvégzéséhez elengedhetetlen a megfelelő
sportfelszerelés. A Szövetségünk terveiben szerepel a válogatott színeiben
versenyző sportolók, és a szakmai stáb számára egységes melegítők, verseny
felsők biztosítása, ruházati szponzorunk segítségével. Továbbá már évek óta
biztosítjuk, nem csak fiataljainknak a védőfelszereléseket, és eszközöket a
versenyeink során, ami a fiatalok akadálytalan fejlődését biztosítja. A szakmai
fejlődés érdekében ez számunkra elengedhetetlen.
Záradék:
Az Utánpótlás koncepciót a Magyar MMA Sportági Szövetség tagsága a 2017.
09. 24.-i ülésén jóváhagyta.
Kelt: Budapest, 09. 24.
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