Baseball & Softball
Szakmai és fejlesztési terv 2017
Sportág múltja
A baseball múltja a XVIII. Századik vezethető vissza és a sportág Amerikában alakult ki. 1991. október 23án játszották le Magyarországon az első hivatalos mérkőzést és 1992-ben alakult meg a sportág országos
szakszövetsége. 1994-ben az első női softball mérkőzés is megrendezésre került hazánkban.
2008 pekingi torna után a 2020-as Tokiói olimpiai játékok programjára is visszatér a baseball és a softball.

Softball szakág szakmai és fejlesztési terve
Felnőtt versenyek
A felnőtt softball bajnokság eddig egy bajnokságból ált, ami az eltérő életciklusban lévő csapatok miatt sok
feszültséget szült. Az utánpótlás korú játékosok már nagyon fiatal kortól a felnőtt bajnokságokban
kénytelenek szerepelni, ami további problémákat eredményez. A Magyar Kupa elsődleges célja, hogy az
eltérő életciklusú és minőségű csapatik is játszanak egymással és ne alakuljanak ki izolált csoportok.
A koedukált slow-pitch softball nem olimpia szakág elindítása segíthet a sportág fejlesztésében, mivel
egyszerre több területen is segítheti a sportágat:




A sportág ismertségét és társadalmi bázisát növelheti,
a létszámproblémák kezelésében is segíthet, mivel sokkal nagyobb korosztályból és férfiak és nők
közül is tud játékosokat bevonni,
a magas szintű baseball vagy softball versenyzést befejező játékosokat a sportág közelében
tarthatja.

A softbal felnőtt bajnokságok céljai:





A magas szintű versenyzést lehetővé tevő első osztályú bajnokság lebonyolítása és a nemzetközi
kupákban való részvételre kvalifikáció biztosítása,
Az utánpótlás csapatok és még kialakulóban lévő softball csapatok számára alacsonyabb szintű,
de rendszeres versenyzés biztosítása egy második liga beindításával,
Magyar Kupán keresztül a csapatok közötti kooperáció támogatása,
Slow-pitch softball szakág elindítása.

Utánpótlás nevelés
Az utánpótlás nevelés területén a softball játékosok is a little league rendszerben való részvételre vannak
utalva. A játékosok alacsony száma miatt ez rövidtávon nem megoldható, de a softball második liga
beindításával az utánpótlás csapatok számára is lehetőség adható a hivatalos bajnokságban való
részvételre.
Az utánpótlás nevelés céljai:





Softball második liga elindítása, ahol utánpótlás csapatok és új csapatok is tudnak indulni,
Slow-pitch szakág elindítása és hivatalos mérkőzés rendezése,
A tagegyesületek toborzási tevékenységének támogatása és ösztönzése bemutató mérkőzés
rendezésével,
Sportolói létszámban az 500 fő elérése.

Válogatottak
A felnőtt softball válogatott 2017-ben az Európa bajnokságon fog részt venni. A nemzetközi szereplések
ebben az évben erre a rendezvényre való felkészülésnek rendeljük alá. A Duna Kupa szereplés is az EB
felkészülési program részeként lesz betervezve.
A válogatottak céljai:





2017 Fast pitch Európa Bajnokságra való felkészülés és részvétel,
2018 Slow pitch ESF rendezvényen való részvétel,
Duna Kupa nemzetközi tornán való részvétel,
A válogatott sportolók kiválasztásában a szakmai elveinek támogatása a sportolói költségviselés
csökkentésével.

Baseball szakág szakmai és fejlesztési terve
Felnőtt versenyek
A felnőtt baseball bajnokságoknál három célnak is meg kell felelnie a bajnokságoknak:




Nemzetközi szintű szerepléshez szükséges színvonalas mérkőzések biztosítása,
Hazai versenysport mérkőzések rendezése,
Játéklehetőség biztosítása a sportág kedvelőinek.

Ennek megfelelően a bajnokságokat és versenyeket eltérő igények és irányítás alatt kell lebonyolítani. A
célunk olyan önálló ligák kialakítása, amelyek az igényeket eltérő versenyekkel és szabályrendszerrel
tudják kielégíteni.
Magyar Kupa elsődleges célja, hogy az eltérő életciklusú és minőségű csapatik is játszanak egymással és
ne alakuljanak ki izolált csoportok.

Az önálló ligák céljai:





NB1 - A nemzetközi szereplést és az utánpótlás nevelést is vállaló egyesületek számára versenyzési
lehetőség biztosítása és a nemzetközi kupákban való részvételre kvalifikálás.
NB2 – A csak hazai szereplést vállaló egyesületi csapatok számára versenylehetőség biztosítása.
Amatőr bajnokság – A hobbi szintű csapatok számára hivatalos játéklehetőség biztosítása kevésbé
szigorú és kötött keretek között.
Magyar Kupán keresztül a csapatok közötti kooperáció támogatása.

A felnőtt baseball szakmai célok:




Önálló ligák kialakítása,
A hármas ligarendszer kialakítása,
Magyar Kupa lebonyolítása.

Utánpótlás nevelés
Az utánpótlás nevelés területén a little league rendszerben való részvétel segített kialakítani az utánpótlás
bázist. A little league rendszer merevsége sok nehézséget okoz, mivel a csapatok elszórtan találhatóak az
országban és a mérkőzések nagy száma is kihívást jelent a csapatvezetők számára.
Az utánpótlás nevelés céljai:




A little league rendszer további fejlesztése, hogy a tagegyesületek igényeinek jobban
megfeleljenek,
A CEB korosztályoknak megfelelő versenyek rendezése, amik az Európai nemzetközi szereplés
alapját adhatják,
A tagegyesületek toborzási tevékenységének támogatása és ösztönzése (sportolói létszámban az
500 fő elérése).

Válogatottak
A felnőtt baseball válogatott 2017-ben nem fog európai vagy világversenyen részt venni. A nemzetközi
szereplés a Duna Kupa szereplésre fog korlátozódni. Az utánpótlás korosztályok számára fontos a
nemzetközi szereplés biztosítása, hogy a legjobb sportolók 18 éves korukra már nemzetközi rutinnal
rendelkezzenek és a felnőtt válogatottba illeszthetőek legyenek.
A válogatottak céljai:





Duna Kupa nemzetközi tornán való részvétel,
U10-U12 korosztályok számára nemzetközi szereplés biztosítása,
2018-as Európa bajnokságon való részvétel,
A válogatott sportolók kiválasztásában a szakmai elveinek támogatása a sportolói költségviselés
csökkentésével.

