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Tisztelt Érdeklődők! 
Először is engedjétek meg, hogy tegeződjünk, mivel az eddigi telefonbeszélgetések és elektronikus 
levélváltások során ez a forma vált általánossá. 
Örömmel fogadtuk jelentkezéseiteket ezen újonnan szerveződő tekebajnokságra. 
Mint ismeretes, az eredeti kiírás szerint e hét szerdáig, azaz 2014. szeptember 17. 24:00-ig vártuk 
előzetes szándéknyilatkozataitokat a bajnokság kezdési időpontjára vonatkozóan. 
Van egy jó és egy rossz hírem. Kezdem a rosszal. 
A bajnokságot nem fogjuk idén, azaz az eredetileg kiírt 2014. október 13-i kezdetű héttel elindítani. 
A jó hír pedig éppen ezzel kapcsolatos. Folyamatosan érkeznek érdeklődő megkeresések – még a szerdai 
határidő után is - melyek mindegyikének szeretnénk megfelelni, és az érdeklődők is szeretnének 
felkészülten indulni e bajnokságban. 
Ezért az a döntés született, hogy az eredetileg meghirdetett két kezdési időpont közül a későbbi fog 
realizálódni, azaz 2015. februárjának utolsó hetében kezdünk. 
Az eddig beérkezett szándéknyilatkozatok és indulási szándék visszajelzések, valamint pályafelajánlások - 
akár telefonon, akár e-mailben – mellett körvonalazódik a bajnokság térbeli elrendeződése is. Úgy néz 
ki, hogy az újonnan jelentkezők sem jelentenek majd nagyobb módosítási igényt. 
Ez nem azt jelenti, hogy most addig karba tett kézzel fogunk ücsörögni. Rengeteg dolog van még addig, 
melyeket már el kellett volna kezdenünk, vagy folyamatosan dolgoznunk kell rajta. 
A bajnokság lebonyolításához szükséges feltételrendszer folyamatos finomítására van szükség: 

- Szabályrendszer alapos, és mindenre kiterjedő kidolgozása (nem a túlszabályozottság és a 
korlátok beiktatása, csupán a csapatokban eddig felmerült – hozzáteszem jogos! – és ezután 
esetlegesen felmerülő kérdések egyértelműsítése céljából). 

- A bajnokságról szóló egyoldalas hirdetmény, mely elhelyezhető közösségi oldalakon, elküldhető 
e-mailben ismerősöknek, kinyomtatva a tekepályák hirdetőire kihelyezhető – ezt már kérték is 
az érintett pályákról. (Erről eredetileg is szó volt, személyesen az én hibám /Horváth Attila/, 
hogy eddig nem szolgáltattam alapanyagot hozzá – remélem hamarosan tudok rá időt szakítani, 
és el lehet kezdeni dolgozni rajta). Határidőként szeptember hónap végét jelölném meg. 



- Interneten létrehozott felületek frissítése (Coca-Cola Testébresztő, Facebook csoport, Facebook 
Liga) 

- A bajnokság lebonyolítását segítő információs rendszer beüzemelése (ez a www.karpatsport.hu 
honlap lesz – mint a címéből is sejthető, nem e bajnokság szervezésére foglaltam le e domain-
nevet, kb. 3-4 éves folyamatos munka után szeretném elindítani ezen fórumot, mely 
remélhetőleg a bajnokságunk lebonyolításához is elégséges informatikai megoldást fog nyújtani 
– az alapszoftver folyamatosan tesztelve.) 

- Mint már említettem, a jelentkezés folyamatos, és a kezdés kitolódásával úgy gondolom a 
nevezési határidő kitűzése is lassan megfontolandó. A közzétett hirdetmény egy hónapos 
jelenléte után valószínűsíthető, hogy jelentős számú újabb nevezés nem várható, így november 
utolsó hetében legkésőbb le kell zárni az ezirányú előkészületeket. Így az indulási szándékukat 
jelző csapatoknak is rendelkezésükre áll még majdnem három egész hónap a legapróbb 
részletek kidolgozására (pl. pályákkal történő egyeztetés, vagy ha egységes mezre vágynak, ki 
mikor ér rá a csapatból, műszakegyeztetés stb.) 

- A nevező csapatok létszáma nem lehet korlátlan, a bajnokság lebonyolítására rendelkezésre álló 
időkeret ezt behatárolja. Viszont az érdeklődők elutasítása is nagy luxus lenne – ismerve a 
sportág fővárosi helyzetét – így túljelentkezés esetén megfontolandó több csoport létrehozása 
(területi vagy tudásszint alapon). Emellett voltak felmerülő ötletek a lebonyolítási rendszerrel 
kapcsolatban is. 

- Vagy e program keretében egy külön ligában vagy teljesen elkülönülten iskolák bevonását 
tervezzük. Nem titkolt szándékunk az utánpótlás-bázis megteremtése és folyamatos fejlesztése 
elsősorban a versenysport számára. Ehhez is várjuk az eddigiekben már tapasztalatokkal 
rendelkező egyesületek, szakosztályok, csapatok, magánszemélyek jelentkezését, ötleteit, segítő 
szándékát (elsősorban tettekben és nem anyagiakban gondolkodunk). 

Ezen további kérdésekre a választ keresve a facebook is lehetne egy olyan fórum, ahol ötleteket várunk. 
Viszont a jelentkezők többsége itt nem regisztrált felhasználó, és az eddigi visszajelzések túlnyomó 
többsége is telefonon és e-mailen keresztül történt. (Talán mert személyes, konkrét és azonnali 
válaszlehetőséget biztosít). 
Továbbiakban is a kommunikációt tartom a legfontosabbnak és azt, hogy a csapatok képviselői merjék 
jelezni igényeiket, javaslataikat, ugyanis azokat csak azok ismeretében tudjuk figyelembe venni. 
Figyelem! Fenti iromány csak a szándéknyilatkozatok beérkezési határidejével lezáródó időszak 
tapasztalatait összegzi, az érdeklődők tájékoztatására szolgál. 
A letisztult szabályrendszer, pontosított nevezési határidő a későbbiekben kerül meghatározásra. 
A csapatok és pályák részéről várom egy-egy kontaktszemély megnevezését (és ha nem áll 
rendelkezésemre valamelyik, akkor e-mail, telefon, esetleg facebook elérhetőségét), akivel az 
információkat a legrövidebb időn belül megoszthatom. Egyidejűleg kérném a csapatokon belüli 
kommunikáció hatékony megoldását, ez nagyban segítené munkánkat (nagyon sok e-mailt küldtem 
ugyanazon csapat különböző tagjainak, és ez részben csökkenthetné az ezzel töltött időmet). Illetve 
érdeklődés esetén bátorítanám a csapatokat, csapattagokat az ismertetett facebook-csoportokhoz 
történő csatlakozásra, így azonnali hozzászólási lehetőségre is lehetőségük nyílik. 
Sportbaráti üdvözlettel: 
Horváth Attila 

Budakalász, 2014. szeptember 19. 


