Mérföldkő a versenyrepülők felkészítésében
Hat vitorlázórepülő szakedző vehette át szakképesítését igazoló bizonyítványát
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai
tagozata célul tűzte ki, hogy segítse ezeknek a sportágaknak a sportszakmai fejlődését és a
versenysport felé történő elmozdulásukat. A nem olimpiai sportágak közül több olyan is létezik ma
hazánkban, amelyeknek tömegbázisa egyelőre nem jelentős, de számottevő növekedési potenciállal
rendelkezik.
A projekt célja volt, hogy növelje az említett sportágakban működő képzett edzők és sportszervezők
számát. Ehhez a MOB kedvezményes feltételek mellett szervezett OKJ-s, általánosan elismert képzést
a Semmelweis Egyetem és a sportági szövetségek, esetünkben a Magyar Repülő Szövetség
bevonásával.
A képzésben a Semmelweis Egyetem adta az
általános sportelméleti háttér oktatását
(edzés
elmélet,
sportpszichológia,
sportszervezés, vezetés, pedagógia), a Repülő
Szövetség pedig a vitorlázó versenyrepülés
elméleti és gyakorlati képzését biztosította.
A vitorlázórepülés esetében a szakági
tematika kifejezetten a versenyrepülés
tanítását, versenyekre való felkészítést
tartalmazta. Tehát ezzel a tematikával a
vitorlázórepülő
szakedző
feladata
a
versenyrepülők felkészítése, vagyis nem
ütközik az oktatók feladatával, kiegészíti azt. A
Ünnepélyes oklevél átadó a Semmelweis Egyetemen
végzett szakedzők saját klubjukban vagy
felkérésre segítik a versenyrepülésben fejlődni kívánók munkáját, nagyon fontos feladatuk a
tehetségek felkutatása és szakszerű felkészítése a hazai és nemzetközi versenyzésre.
A szakedzők sportvezetői feladatainak része az is, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a klubok
fejlődését, a versenyekkel kapcsolatos teendőket a versenyrepülés minél szélesebb körű elfogadását,
elismertségét segítve. Külföldi tapasztalataikat integrálják a hazai körülményekbe, ezek tovább
gondolásával új módszereket fejlesszenek, kísérletezzenek ki, hogy a magyar pilóták az eddigieknél is
sikeresebben szerepelhessenek a nemzetközi megmérettetéseken.
A szakedzők a megszerzett ismereteik birtokában a külföldi csapatkapitányi, sportvezetői,
érdekérvényesítési feladatokat maradéktalanul el tudják látni.
A repülés mai nehéz helyzetében komoly összefogásra van szükség. A képzett szakedzők összekötői,
kohéziós szerepet is kaphatnak a klubvezetők és a sportág vezetői között zajló folyamatos információ
cserében, mely záloga annak, hogy sportágunkban minden szinten pozitív változások történjenek.
A szakedzők munkáját, felkészültségét, tudását, tenni akarását az általa felkészített versenyzők
eredményessége fogja igazolni.
A végzett vitorlázórepülő szakedzők névsora: Bőti László, Csík Jenő, Diófási Orsolya, Magyar István,
Szauer Zsolt, Szabó Péter.
Gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk nekik!

