Online versenyszervezői konferenciát tartott az MKSZ
A koronavírus helyzet miatt online konferenciát tartott 2020. december 5-én a Magyar karate
Szakszövetség Versenyszervezői Bizottsága. Az eseményen - amelyre valamennyi versenyrendszerből
kíváncsiak voltak - összesen 64 fő vett részt. Az előadók Dr. Mészáros János, az MKSZ elnöke, Esteban
Perez Matas, a WKF/EKF Szervező Bizottságának spanyol elnöke, Dr. Nagy Zsigmond, a Nemzeti
Sportügynökség ügyvezető igazgatója, és Szőllős Eszter, a Magyar Diáksport Szövetség osztályvezetője
és Falusi Márton, az MKSZ Versenyszervező Bizottság elnöke voltak, és vendégként követte a
konferenciát Tervel Zvjatkov, a Sportdata munkatársa.

A konferencia technikai hátterét Gali Csaba biztosított, Falusi Márton töltötte be a moderátori teendőket, FegyverFarmasi Alexandra tolmácsolt, a résztvevők pedig kérdéseket tehettek fel az előadóknak.
Dr. Mészáros János témái között szerepelt a 2020-as pandémiás helyzet a szövetség életében, a rendezvények,
versenyek helyzete, az edzések feltételei, jelenlegi lehetőségei, az edzésre vonatkozó jogszabályok, valamint az MKSZ
versenyengedélyek és dokumentumok. Az MKSZ elnöke felhívta a figyelmet a szabályok betartására, és az egészség
megőrzésre. Beszámolt a szakedző képzés 2021-es elindításáról a Testnevelés Egyetemen, amelyhez 10-15 fő
szükséges. Beszélt arról, hogy a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen a testnevelő tanárok képzése elindult és
folytatódik jövőre is. Hangsúlyozta a továbbképzések - a mostanihoz hasonló online konferenciák - szerepét, akárcsak
az online kata verseny fontosságát.
Dr. Nagy Zsigmond bemutatta Nemzeti Sportügynökség, rámutatott azokra az előnyökre és lehetőségekre, amelyeket,
az NSÜ nyújt.
Esteban Perez előadása a 2021-re halasztott tokiói olimpiát érintette, amelyen a karate az ötkarikás játékok
történetében először kerül programra. Kitért a történelmi esemény előzményeire, a kvalifikáció rendszerére és
lebonyolítására.

Szőllős Eszter vázolta a Magyar Diáksport Szövetség működését és összefonódását a karatéval. Tájékoztatást adott a
diákolimpiák szervezési feladatairól, azok előkészítéssel, lebonyolítással, kommunikációjával és lezárásával
kapcsolatos részleteiről. Az MDSZ hazai és nemzetközi karate és küzdősport rendezvényei között kiemelte a 2019-ben
Budapesten lebonyolított ISF Combat Games viadalt.
Falusi Márton elmondta, hogy a Karate Világszövetség, a World Karate Federation megküldte a tagországok részére a
karate versenyek biztonságos lebonyolításának modelljét. A WKF decemberben próbaversenyt szervez Portugáliában,
Lisszabonban. A verseny tapasztalatait megküldi a nemzeti szövetségek részére, mert jövő évtől megpróbálja
visszaállítani versenyrendszereit, amennyiben a tagországok országos szintű szabályozása ezt lehetővé teszi.
Természetesen akkor kezdi meg ezt a folyamatot, ha a járványügyi statisztikák javulnak és nem következik be
esetleges harmadik hullám.
A versenyszervező bizottság vezetője közölte: az olimpiai versenyrendszerben még nem zárult le a kvalifikáció. Ezért
a kijutásra esélyes versenyzőinknek folyamatosan edzésben kell lenniük, mert a WKF, ha másként nem, az
úgynevezett buborék rendszerben meg fogja rendezni a hátralévő három olimpiai kvalifikációs versenyt.
Falusi Márton kitért a karate hazai helyzetére is. Mint mondta, a WKF ifjúsági korosztályaiban, illetve az Ippon Shobu
és a Knock Down versenyrendszerekben indulók számára természetesen nem az olimpiai részvétel a cél, és sajnálatos
módon a tavasz óta tartó, korlátozásokkal tarkított időszakban sok versenyző és számos karatéka/budoka is
abbahagyta az edzést. Emlékeztetett rá, hogy az iskolai korlátozások érintették a kisiskoláskorúak nagy részét és a
potenciálisan karatét kezdő gyerekek teljes egészét,és az idősebb korosztály tagjai között is jelentős létszám
csökkenés tapasztalható. Összességében tehát több korosztályt vesztett el a hazai sportág és a tradicionális karate
élet - mutatott rá Falusi Márton, aki szerint ez az egyelőre felbecsülhetetlen káros folyamat nemcsak a karatéra lesz
kihatással, de a rendszert elhagyók egészségére is.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon a jogszabályok lehetővé teszik sportversenyek lebonyolítását, de
szigorú feltételekhez szabják és számos korlátozást írnak elő. Ahogyan hasonlóan szigorú intézkedéseket hoztak, de
engedélyezték a versenyzők edzési lehetőségét is. Megjegyezte: a szövetség versenyrendszereiben résztvevő
sportolók részére bizonyos időt követően elemi szükségletté válik a versenyzés lehetősége. Az MKSZ ezért a WKF és a
helyi hatóságok útmutatása szerint engedélyezte, hogy december 12-én lebonyolítsák az egri Ippon Shobu Shotokan
Liga bajnokságot. Jelen jogszabályi környezetben a versenyek megrendezése támasztja alá, indokolja a versenyzők
edzésének engedélyezését - hangsúlyozta Falusi Márton.
A 2021-es versenynaptárral kapcsolatban a bizottsági elnök azt mondta: az elmaradt versenyeket jövő év első felére
vélhetően csak korlátozott számban lehet áthelyezni. Végül beszámolt az idén februárban nagy sikerrel lebonyolított
budapesti kadet, junior és U21-es Európa-bajnokságról, és a 2023-ban szintén hazánkban sorra kerülő felnőtt
világbajnokság előkészületeiről.
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