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Mottó: 

 

„Az elmúlt években sok változás történt. Ezek jelentőségét tekintve lehetnek viták, annyi 

azonban biztos, hogy a középszerű amatőröknek is esélyt adó könnyű nyerés lehetősége soha 

nem látott sebességgel apad. Beléptünk a professzionizmus korába. Egy ideig talán lehet még 

boldogulni a jópofa, vagy erkölcsileg is vitatható rögtönzésekkel, de ennek hamarosan vége. 

MINDENÜTT.” 

 

Covett Roberts – Mi mozgatja az embereket 

 

 

Egy koncepció megfogalmazása kapcsán felmerül a kérdés: mit szeretnénk elérni? A válasz 

röviden: azt, hogy városunkban egy, a jelenleginél magasabb szintű, lehetőség szerint a 

hozzánk kötődő játékosokból felálló kézilabda szakosztály működjön folyamatosan és hosszú 

távon! 

Mottónkból kiderül és hűen tükrözi elképzelésünket, mely szerint csak egy kidolgozott, 

alaposan átgondolt terv szerint lehet maradandó eredményeket elérni. Az írásba foglalt 

koncepció nem azt jelenti, hogy ahhoz mindenáron ragaszkodni szükséges, de útmutatóként 

annak mindenképp szolgálnia kell.  

Egyik legfontosabb feladatunk, hogy összhangba kell hozni az edzők működését, a gépezetben 

mindenkinek meg kell találni a megfelelő helyét, ahol a legeredményesebben tud 

tevékenykedni. A korosztályok számára egymásra épülve kell a képzéseket megvalósítani, hisz 

minden egyes életszakasznak megvan a sajátos bioritmusa, az adott technikai tudás 

elsajátításának legmegfelelőbb életszakasza. A Magyar Kézilabda Szövetség irányelvét követve 

új utánpótlás-nevelési koncepció alakult, ami szerint az ország egész területén egységessé 

válik a gyerekek képzése.  

Első lépésként ezt segíti elő az edzők központosított képzése, továbbképzése, melyre 

szakosztályunkból többen is jelentkeztek és azt sikeresen elvégezték. Fontos lenne minél több 

lehetőséget kihasználni arra, hogy bemutató edzéseken vegyenek részt edzőink.   

Másodsorban kiadásra került egy korosztályos képzési kézikönyv, amely hathatós segítséget 

nyújt az edzések eredményes megvalósításához.   

Harmadsorban az elektronikus rendszeren keresztül, az edzők között kommunikáció 

folytatódik, ami szintén az eredményes munka alapját képezi.  

 

A működés feltételei: 

 

A képzett illetve jelenleg képzésben részesülő edzők száma megfelel a korosztályi bontásnak, 

azonban terveink szerint a létszámot emelni kell, újabb korosztályok alakulnak ki felmenő 

rendszerben, a versenyeztetések megfelelő működtetése érdekében. Jelenleg a felsősök egy 

korosztályt képviselnek, ez a jövőben tovább bontható. 



 

A jelenlegi edzők, segítők és korosztályaik: 

 

Soós Nikoletta U 7-8, segítője Csorba Jánosné 

 

Ifj. Turai László U9 

 

Kronekkerné Maráczi Anita U10 

 

Kiss Attila U 12-14, segítője id. Turai László 

 

Turainé Novák Gyöngyi U9 és U10 kapusok edzését segíti 

 

Mészáros-Varga Brigitta felnőtt 

 

Az edzések magas színvonalú és sokoldalú kivitelezéséhez a tárgyi és egyéb feltételek, 

eszközök adottak. A régióban egyedülálló csarnok a versenyeztetési kritériumoknak megfelel, 

így magasabb szintű osztályban való játék lehetőségének ilyen jellegű akadálya nincs.  

 

A három éve újrainduló utánpótlás-nevelési tevékenységünk sikeres működése felkeltette 

más egyesületek érdeklődését. Ennek első gyümölcseként szóbeli megállapodást kötöttünk a 

Rábaközi Sport Egyesülettel, a gyerekek további fejlődésének biztosítása érdekében 

egyesületünkben. A megfelelő szakmai munka mind nagyobb hírnek örvend közeli- és 

távolabbi régiónkban, ebből kifolyólag már Csornáról, Kapuvárról is csatlakoztak hozzánk. 

Rövid, de tevékeny működésünk is bizonyítja, hogy jó úton járunk. Egyre több gyermek 

kézilabdázik, és kicsi a fluktuáció, kevés azok száma, akik kipróbálva a sportágat, esetleg egy 

évet játszva abbahagyják azt. Összetartó közösségek alakulnak ki, ami a gyermekek számára a 

közös mozgás öröme mellett egyfajta szociális biztonságot adó háló is lesz. Ezt a célt szolgálja 

az egy hetes kézilabda tábor is, ahol az edzések mellett egyéb programokban is közösen 

vesznek részt a gyerekek, ezzel formálva a közösséget, az összetartozást. Úgy gondoljuk, 

méltóvá váltunk arra, hogy utánpótlás-nevelő központ legyünk, ezzel városunk nevét 

öregbítsük, koncepciónkat szolgáljuk.  

 

A színvonal emelése érdekében, elkerülhetetlen, hogy minél nagyobb létszámmal működjünk, 

piackutatást végeztünk a régiónkban, hogy kik azok a fiatalok, akik lehetőséget látnak maguk 

számára a kézilabda világában Répcelakon. A Vas megyei régió eléggé lefedett, szinte csak a 

közvetlen környezetünkből tudunk tagokat toborozni, a Büki Kézilabda Szakosztály, a Sárvári 

Kinizsi SE már nagyobb múltnak örvend, ebből kifolyólag óriási az elszívó ereje. A szomszédos 

megye, Győr-Moson-Sopron viszont eléggé nyitott, a környezetünkben lévő településeken 

érdeklődő, sportolni vágyó fiatalokkal lehet találkozni. Ennek értelmében az iskolák 

látogatása, nyilvános edzések megtartása, diákok megszólítása elsődleges célunknak számít. 



Ilyen tagtoborzónk volt a Beledi Általános Iskolában tett látogatás, melynek első 

gyümölcseként már is csatlakozott hozzánk pár fiatal. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, 

hogy már lehetőleg óvodás korban el kell kezdeni a figyelemfelhívást, ezért terveink szerint a 

közeljövőben meglátogatjuk a környékbeli óvodákat, ahol megpróbálunk együttműködést 

létrehozni, az óvodai pedagógusokon keresztül megismertetni a szivacskézilabda alapjait. A 

répcelaki óvodában is van már olyan pedagógus, aki ilyen irányú képzésben vesz részt. Az 

elmélet elsajátítása mellett fontos lenne élményt adni a gyerekeknek a kézilabdához 

kapcsolódóan, hogy ezzel még jobban kötődjenek a sportághoz.  

 

Tudjuk, hogy az edzéseken elsajátított gyakorlatok, tanult feladatok csak élesben tesztelhetők, 

ezért a versenyeztetés szükséges és elengedhetetlen. Kisebb korosztályaink rendszeresen 

szerepelnek a kisiskolás bajnokságban (U7, U8, U9, U10) ahol havi egy alkalommal 2-3 

mérkőzésen bizonyíthatják felkészültségüket. Büszkén mondhatjuk, hogy a fejlődés 

kézzelfogható, versenyben tudunk lenni a nagyobb múlttal rendelkező, több iskolából 

összeválogatott kézilabda akadémiák csapataival szemben is. A felsőbb korosztály 

versenyeztetése sajnos már nem egyszerű. Egyrészt korosztályonkénti létszámhiány van, ami 

felmenő rendszerben megoldóik majd, de jelenleg hiányos.  Másrészt az összeszokottság 

hiánya volt az, ami miatt sajnos nem sikerült őket bajnokságban elindítani. Természetesen 

minden sportoló vágya, hogy mérkőzést is játsszon, és ne csak a fárasztó edzéseken keljen rész 

vennie, ezért számukra külön edzőmeccseket, kupákat szervezünk, ahol csapatként 

funkcionálva mutathatják be a tanultakat a gyerekek. Célunk a 2018-19-es szezonba U11-es 

csapat indítás a gyermekbajnokságba. 

Terveink között szerepel egy városi, Répcelak kupa megszervezése, melyet hosszútávon 

szeretnénk működtetni, egy évről-évre visszatérő színvonalas esemény szintjére emelni.  

 

Felmerül a kérdés, amit minden gyerekcipőben járó kezdeményezés szül: a befektetett munka 

mikor térül meg? Erre mondhatnánk azt is, hogy minden edzésen, mérkőzésen, mikor a 

gyermekek mosolygós arcát látjuk, egy-egy jól sikerült dobás, csel után. Ezek a pillanat örömei. 

Sok kis lépéssel nagy utat lehet megtenni, de fontos a fokozatosság, mindig az adott 

körülményeket, lehetőségeket figyelembe véve cselekedni. De emellett nagyot álmodni is 

lehet! Mi hosszú távra tervezünk! 

Szeretnénk, ha egy magasabb szintű, versenyképes csapat alakulna ki, a részben már nálunk 

nevelkedett játékosokra alapozva, a lehető leghamarabb, egy stabilutánpótlás bázissal 

felmenő rendszerben a lehető legtöbb korosztály lefedve, hogy biztosítva legyen a folyamatos 

fejlődés, minden korosztály versenyeztetése. Az NB II-es felnőtt csapat mellett működtetni 

kell egy ifjúsági csapatot, melyben az általános iskolából kikerülő gyerekek számára biztosított 

a korosztályuknak megfelelő versenyeztetés.  Az előbbre lépés emellett több más okból is 

szükségeltetik.  

Az első, hogy legyen egy jövőkép a gyerekeknek, lehessen látni, tudni, hogy érdemes minket 

választani, a középiskolai évek kezdetével sem muszáj felhagyni a játékkal, érdemes itt 

játszani, mert sok munkával, kitartással van hova jutni!  



Második a marketing, ki az, aki nem olyan helyre menne, ahol nagy hírneve van a sportágnak, 

ahol szeretik a játékot és biztosítva van annak sikeres gyakorlása? A város számára is fontos, 

hogy egyéb más kiemelkedő sportág mellett a kézilabda is hírét vigye a településnek.   

 

 

Összefoglalva céljaink: 

 

➢ utánpótlás-nevelés teljes vertikumát átfogó rendszer kidolgozása, alkalmazása, 

➢ a majdani eredményes élsport alapjainak letétele, 

➢ minél több fiatal bevonása a sportágba, a testmozgás, sport megkedveltetése, 

➢ minőségi munka, folyamatos képzéseken való részvétel, szoros együttműködés más 

szervezetekkel az MKSZ útmutatása szerint, 

➢ oktatási intézmények és a sportszervezet együttműködésének erősítése, 

➢ versenyeztetés minden korosztályban, 

➢ tehetségek felismerése, kiválasztása, 

➢ előrelépés, a magasabb célok felé 

 

A jó munkához idő kell, céljaink megvalósítása nem megy egyik napról a másikra. 

Merünk nagyot álmodni, tanulunk a hibáinkból, próbáljuk a legjobbat kihozni 

magunkból és a gyerekekből. Szeretnénk majdan büszkék lenni arra, hogy Répcelak, 

vagy esetleg Répcelakon nevelkedett kézilabdások hírét vigyék annak, hogy itt egy 

lelkes, felkészült szakemberekből álló utánpótlás bázis működik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


