
       
 

 
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Élsport és Edző Bizottsága, 

valamint a Marketing és Kommunikációs Bizottsága meghív minden érdeklődőt 
2016. január 31-én vasárnap 10–16 óráig 

 megrendezésre kerülő  

Tájékozódási Futó Edzői Konferenciára 

 
A konferencia helyszíne: 

Magyar Testnevelési Egyetem:  
Budapest, Alkotás u. 44. főépület II. emelet 67. számú terem.    

 

A konferencia tervezett programja: 
 

9.30–10.00: Érkezés, regisztráció 

10.00: Konferencia-megnyitó, részletes program ismertetése: 

Paskuj Mátyás, az MTFSZ Marketing és Kommunikációs Bizottság vezetője, a 
konferencia házigazdája, moderátora 

 

10.05–10.35: 1. előadás 

 
 

 

A Magyar Testnevelési Egyetem  
edzőképzési rendszerének áttekintése 

 
Dr. Sterbenz Tamás 

(Magyar Testnevelési Egyetem Általános Rektorhelyettese) 

 

 
 

 
10.35–10.45: Kérdések 

 

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 
 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon/fax: 1/4606801. E-mail: iroda@mtfsz.hu 

mailto:iroda@mtfsz.hu


 

10.45–11.25: 2. előadás 

Szakmai panoráma: tények és lehetőségek 

Dr. Dosek Ágoston 

(TF tanára, korábbi szövetségi kapitány és edző)  
 

— az edzői munka összetettsége 
— tantervvázlat a szakedző képzéshez 

— komplex látásmód, egyéni látásmód 
 

      
 

      11.25–11.35: Kérdések 

 
11.35–12.05: Szünet 

 

12.05–12.45: 3. előadás 

Irányok a nemzetközi tájfutó élsportban. 
 

Scultéty Márton 
(a válogatott programok szervezője,  

a felnőtt VB-k csapatvezetője) 
 

A nemzetközi eredményesség szerint 7 vezető ország  
részvételével megtartott augusztus végi ausztriai elit  

edzői konferencia összefoglalása. 
 

 

 
12.45–12.55: Kérdések 

 

 

12.55–13.35: 4. előadás 

Pareto-elv a tájfutásban. 

     Nemes Béla 

 (BEAC volt edzője) 
 

- hányszor edzünk? 
- mennyit fussunk? 

- mire összpontosítsunk? 

 

13.35–13.45: Kérdések 

 
13.45–14.05: Szünet 



14.05–14.45: 5. előadás 

A térdkímélő „mezítlábas” futótechnika tanulása. 

Török Imre 
(MAFC Tájfutó Szakosztály vezetője) 

  
 

   - mit jelent a mezítlábas futótechnika 

   - mi a jelentősége a tájfutók számára?  

   - mire kell figyelni a tanuláskor? 
 

14.45–14.55: Kérdések 

 
 

14.55–15.35: 6. előadás 

 

Technikai felkészülés a különböző versenyszámokra 
 

 Fehér Ferenc 
        (ZTC edzője, MTFSZ elnökségi tag) 

 

         Hogyan készülhetünk fel a különböző versenyszámokra a  
lehetőségeink  figyelembevételével.  

 
15.35–15.55: Kérdések 

 

A konferenciát megelőzően is tehetsz fel kérdést bármelyik előadással kapcsolat-
ban írásban paskujm@gmail.com, melyre a választ a konferencián kapod meg.  

 
15.55–16.00: Összegzés, a konferencia bezárása 

 
A Konferencián a részvétel díjmentes, előzetes regisztrációhoz kötött. 

 
Regisztráció az entryben, további információk 0620/9521-022 telefonszámon kérhe-

tők.  
Regisztráció határideje: 2016. január 28. 

A konferencia szüneteiben kávéval, teával, üdítőkkel és szendvicsekkel várjuk a 
résztvevőket. 

 
Gyere el és vegyél te is részt az edzői konferencián, oszd meg  

tapasztalataidat az ország összes edző kollégájával! 
 

Várjuk jelentkezésed! 
 

Budapest, 2016. január 10. 
 

 

 Fehér Ferenc Paskuj Mátyás 
 Élsport és Edzőbizottság Marketing és Kommunikációs  

 vezető bizottságvezető 

 


