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1998. január 20. 

Az 1997. augusztusi közgyűlésen megállapítást nyert, hogy a magyar rögbi tevékenységét 

professzionalizálni kell a munkastílus tekintetében, miközben anyagi lehetőségeink várhatóan még 

hosszú évekig az amatőr sport űzését teszik csak lehetővé, ami a honi résztvevők célkitűzései 

többségének teljesen megfelel. 

 

Az is elhangzott, hogy itt bizonyos mítoszokról le kell mondani, még ha azok eddig hozzájárultak 

magának a sportnak a működéséhez motiváló szerepük révén. Most meg kell keresnünk a mítoszok 

helyett a realitásokból kiinduló ösztönzőket, s hatalmas mennyiségű aprómunkát kell elvégeznünk. 

A mítoszok - melyek a rögbis társadalmon belül élnek a következők: 

 A rögbi jelentősége a mai magyar társadalomban; be kell látnunk, hogy meglehetősen csekély, s ez 

tulajdonképpen számszerűsíthető a tényleges 600-800 fő igazolt játékos nagyságrendjén keresztül. 

Rengeteg a versenytárs, régi is - új is. Üdítő kivétel az mikor egy egy kisebb közösségben a rögbi 

jelentős rangra emelkedik  különböző utakon, pl. Százhalombattán vagy Esztergomban. 

 Ahhoz, hogy ezen változtassunk sok éves fejlődési pályát, kell befutni, s egyik cél a résztvevői 

létszám  nagyságrendjének megemelése, erre kijárt utak láthatóak, pl. a mostani német, portugál, 

lengyel vagy spanyol rögbi, akik 20 évvel ezelőtt álltak a mi mostani szintünkön (akkor 15 csapat, 

most 80). A professzionálisabb munka lehetővé teheti, hogy ezt az utat jelentősen rövidebb idő 

alatt járjuk be, a Magyarországon világosan megmutatkozó potenciál mellett a segítségünkre lehet 

a nemzetközi jó pozíciója a sportnak, 

 Hasonló mítosz a hazai játék színvonala, mely olyan értelemben említődik időnként, mintha az 

európai élvonalhoz közelítene;  világos mutatója a jelenlegi helyzetnek az, hogy az andorrai 

válogatott, aki a világbajnoki selejtező csoportunkból elsőként jutott tovább, s a mi válogatottunkat 

is megverte 34-5 arányban, a következő forduló első mérkőzésén 11-56 arányban kikapott otthon 

Németországtól, akit pedig az angol A válogatott vert el nemrég 80-0 arányban német pályán egy 

barátságos mérkőzés keretében. 

 A jelenlegi helyzet következő tévedése az, mely gyakran felvetődik, hogy a Szövetség valamiféle 

klub szponzori szerepet betölthet bármikor. Ennél sokkal többre hivatott: feladata az indirekt 

katalizálás minden téren! A kluboknak saját lábukon is megállni képes autonóm egységeknek kell 

lenniük, ezt kívánja az újonnan formálódó rendszer, s ez a hosszú távú fennmaradás záloga is. 

Sajnos hivatalból járó támogatásokra - mely az előző rendszer sajátossága volt, már egyre kevésbé 

lehet számítani, ennek helyét az önkéntes egyéni tehervállalás és a szponzorok meglelésének 

különböző kombinációja veszi át. 

 Itt azonban nyilvánvalóan a Szövetség is kiemelt figyelmet fordít a most alakuló csapatokra, illetve 

azokra amelyek anyagi vagy egyéb válsághelyzetbe kerültek (erre ciklikusan számítani lehet). 

 

A Szövetség kettős szerepkörrel bír: 

 a törvényesség biztosítója 

 szolgáltatásokat nyújtó egység 

 a bajnokságok kupák lebonyolítása, játékvezetés 

 a rögbi átfogó érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi fórumokon 

 egyéb szolgáltatások, a meghatározott fontossági sorrendnek megfelelően, pl. 

toborzás a fiatal korosztály soraiban, a korszerű edzéselméleti - játékvezetési 

know-how források adaptálása Magyarországra 

  

 A szolgáltatások nyújtásához már minden fellelhető plusz forrást meg kell ragadni, állandó 

feladat a szponzorok felkutatása. Minél több pénz áll rendelkezésre, a plusz szolgáltatások 

annál szélesebb skálája működtethető, a magyar rögbi várható fejlődése annál gyorsabb 

lesz, nem feledve a bürokráciákra vonatkozó kötelező óvatosságot - ilyen aspektusok 

személyektől és szervezetektől függetlenül érvényesülnek bizonyos szituációkban - tehát a 

megszerzett források hasznosulásának hatékonyságát állandóan figyelemmel kell kísérni. 

Olyan vélekedések is hallhatóak időnként, hogy a Szövetség léte nélkül amatőr alapon is 

szerveződhetne a magyar rögbis élet. Személyes véleményem szerint ez egyfajta őskori állapotba 

visszatérést jelentene. Egyfelől a jelenlegi szervezetben is igen nehéz a pályákon a törvényesség 

biztosítása, ami nélkül a sport teljes önkép-rombolása következne be. Másfelől, mint sportág olyan 

mennyiségű kapcsolódási ponttal rendelkezünk, mely csak önkéntes munkások alkalmi 
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tevékenységével nem bonyolítható le, a sportágban meglevő potenciál garantáltan alig hasznosulna, az 

említett fejlődési pályán mozgás lelassulna. Az egyetlen érv ami emellett a megoldás mellet szólna, 

az, hogy a csapatok közvetlen terhei a Szövetség irányában csökkenhetnének, de szerintem erre sincs 

garancia, mivel egyéb eddig biztos - alapműködést támogató -  bevételek ebben a konstrukcióban nem 

jelentkeznének, pl. OTSH támogatás. 

 

A jelenlegi helyzettel kapcsolatban, azaz a legrövidebb távot figyelembe véve a Szövetséget illetően 3 

fő feladatkör fogalmazható meg: 

A, ALAPMŰKÖDÉS FENNTARTÁSA 

B, MORÁLIS HELYZET JAVÍTÁSA 

C, KITÖRÉSI PONTOK KERESÉSE 

 

A, ALAPMŰKÖDÉS FENNTARTÁSA 

Köztudott tény, hogy 1994-ben az új elnökség több mint 3 millió forintos veszteséget vett át, mely 

fényében szinte csodával határos, hogy a működés azóta is folyamatos. Jelentős adósság összegek 

kerültek tovább görgetésre és természetszerűleg, s a működés  során új adósságok is keletkeztek.  

1997-ben sikerült oly módon stabilizálni a helyzetet, hogy a fő követelők közül az adó és TB 

hatósággal is sikerült részletfizetési megállapodást kötni a régi adósságokra, természetesen az aktuális 

összeget rendes időben fizetni kell a törlesztő-részletekkel együtt. Ezek bármelyikének késése a 

megállapodás felbontását és azonnali csődeljárást eredményez. 

Az év második felében sikerült részletfizetési megállapodásra jutni a Gusztáv Bt.-vel is, mely 

ugyancsak jelentős, bíróság által is megítélt követelésekkel bír.  

Ezek a részletfizetési megállapodások már magukban is nagy terhet rónak a költségvetésre, s még a 

fejünk felett lóg egy rendezetlen nagy adósságcsomag az NSI-vel (kb. 700 e Ft). 

További az alapműködéshez szükséges költség az 1 fő alkalmazott fizetése járulékokkal együtt, mely 

általában így is késve fizetődik ki. Hasonló költség az iroda működtetésének közvetlen költségei, pl. 

telefon, irodaszer, posta stb. 

Mindezek ko-ordinálása igen kemény készpénzforgalom figyelést kíván, s többek között az egyik oka 

annak, hogy a Szövetségi tagdíjak és csapat nevezési tagdíjaktól nem lehet eltekinteni. Ez a helyzet 

nem valószínű, hogy a jövőben változna. 

 

Az alapműködés fenntartásának egyik területe a verseny adminisztrálása. A célkitűzés az, hogy 

minimális adminisztrációs terheket rójunk a csapatokra, azoknak teljesítését azonban szigorúan be kell 

vasalni. Az alap adminisztráció jelenlegi formái pl.: igazolások, sportorvosi engedélyeztetés, 

mérkőzés jegyzőkönyvek, játékvezető értékelés (1-5), csapatok és közönség értékelése (1-10) a 

mérkőzés-jegyzőkönyvön.  Ez utóbbi kettővel kapcsolatos fegyelem igen laza volt az ősz folyamán. 

Az adminisztrációval kapcsolatban fontos szempont az egyszerűség mellett, hogy az ne változzék 

gyakran, tehát rutinszerűen elvégezhetővé váljék. 

 

B, MORÁLIS HELYZET JAVÍTÁSA 

Az 1997. tavaszi idény befejezése gyakorlatilag egy morális mélyponton találta a magyar rögbis 

társadalmat. Rendszeres verekedések, a játékvezetők megfélemlítése, esetenként fizikailag inzultálása, 

nemzetközi botrányok, a Fegyelmi Bizottság munkájának lehetetlenné tétele, a pályákon és a 

nézőtéren a rögbi hagyományos szelleméhez méltatlan helyzet kialakulása, sajtóvisszhangunkat 

kedvezőtlen hírek fémjelezték. 

 

Alaptétel, s ezt rendszeresen megerősítik azok akikkel kapcsolatba kerülünk, akik segítő szándékkal 

jelennek meg felénk: A RÖGBI NEM LEHET AZ ERŐSZAK SZUBKULTÚRÁJA - 

Magyarországon sem. A rögbi  lehet  ERŐ, GYORSASÁG ÉS CSAPATSZINTŰ 

LELEMÉNYESSÉG és kell, hogy legyen TELJES KONTROL. 

 

Jellemző az ellenjáték eszközeinek alkalmazása a mérkőzéseken, a csapatok egymásra mutogatása 

pályán kívüli fórumokon különböző vélt előnyök megszerzéséért. 

A célzott civil kapcsolattartás jellemzői a magyar rögbis társadalom berkein belül a BARÁTSÁG 

jegyeivel kell megegyezzenek, mely természetszerűleg nem jelent feltétlenül tényleges barátságot, de 
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kivitelében megegyezik azzal. Minden egyéb megjelenés belső erőink teljes szétforgácsolásához 

vezet, a félelem és düh blokkoló erői uralkodnak. 

 

A tényleges tennivalók ezen a téren: 

 Folytatandók a megkezdett játékvezetői felkészítők, lehetőleg a csapatok vezetőinek bevonásával. 

Míg nyilvánvalóan a játékvezetők felkészültsége is kívánnivalót hagy maga után,  a csapatok és 

közönség beállítottsága sokkal inkább felelős a jelenlegi helyzet kialakításáért. Tehát miközben 

dolgozunk a játékvezetők - akik zöme pont a csapatokból kerül ki - mérkőzés vezetési készségeinek 

javításán, közös megegyezésekre kell jutnunk abban, hogy ki ki a saját háza táján mit tesz egy jobb 

helyzet  kialakításáért.  

 A következő ilyen tervezett felkészítő időpontja: 1998 február 15.  11 órától a Szövetségek 

Házában, elméleti megbeszéléssel kezdve, s a tervek szerint a szoborparkban gyakorlati 

foglalkozással folytatva. Csapatonként legalább 2 fő megjelenése elvárt, nem szólva a rendszeresen 

játékvezetést végzőkről. 

 Egy másik lényeges teendő a játékvezetés terén a világszerte alkalmazott 10 perces kiállítás és a 

sárga illetve piros lap tavasztól történő bevezetése. Ezek az eszközök jelentősen megnövelnék a 

játékvezetők kezében lévő eszköztárat a mérkőzéseken előforduló ellenjáték kezelésére. Ezek 

révén a fegyelmi esetek előfordulása is csökkenne, mivel bizonyos számú sárga lap vagy 10 perces 

kiállítás automatikusan eredményezne valamennyi eltiltást, Fegyelmi Bizottsági határozat 

szükségessége nélkül.  A kérdés fontosságát mutatja, hogy az angol bajnokságban a 10 perces 

kiállítást ősszel bajnokság közben vezették be. 

 Ugyancsak játékvezetői szempontból lényeges teendő a játékvezetők rendszeres megfigyelési 

rendszerének elindítása, amely visszacsatolást nyújthatna a tényleges teljesítményről, kijelölhetné 

az adott játékvezető fejlődési szükségleteit, illetve helyszíni direkt oktatás is megvalósulna a 

tapasztaltabb megfigyelő részéről. Ennek megvalósulása jelen pillanatban hiányzó anyagiakon 

múlik, mely a megfigyelő utazási költségit és tiszteletdíját foglalná magába. A visszacsatolás 

jelenlegi elégséges formáját jelenti a mérkőzésenként a csapatok által kitöltendő JV értékelési lap. 

  

 Új Fegyelmi Bizottság alakult az elmúlt időszakban, miután az előző munkáját a tavaszi időszak 

folyamán ellehetetlenítették. Az Elnökség eltökélt célja az FB hatékony munkájának elősegítése, 

olyan helyzetek megakadályozása, amikor  nem tudja funkcióját teljesíteni. Az FB jelenlegi 

személyi összetétele garancia  annak hatékony működésére. 

 A fegyelmi eljárásokban sokkal inkább precedenssé válhat pénzbüntetések kiszabása, ahol az a 

gyanú merül fel, hogy az illetékes csapatvezetők nem követtek el mindent a kívánatos 

sportszerűségi szint fenntartásában. 

  

 Az Elnökség jutalmazni kívánja azokat a csapatokat, akik tartják magukat a sport igazi 

szellemiségéhez, s a kiírt Sportszerűségi Versenynek megfelelően félévenként kiosztásra kerül ez a 

díj a klubok összesített  értékelése alapján. 

 Az 1997 őszi győztes a Székesfehérvár (ld. mellékelt értékelési összesítőt). A díj átadására az 

1998 március 8-ára tervezett  Közgyűlésen és sorsoláson kerül sor. 

  

Éves szinten feldolgozásra kerülnek a játékvezetők értékelései is, egy részletesebb formában a 

Játékvezetői Bizottság által és egy összesített formában az Elnökség által, s év végén szintén díjazásra 

kerül az első helyezett (ld. jelenlegi állást a mellékleten: az őszi értékelést a csapatok adminisztrációs 

fegyelmezetlensége szinte teljesen irreálissá tette, az 1997. nov. 23-i  elnökségi határozat értelmében 

az értékelés hiánya a hazai csapat büntetéséhez vezet (2000 Ft/beküldetlen JV értékelési lap)) - ld. 3. 

sz. Melléklet. 

 

C, KITÖRÉSI PONTOK KERESÉSE 

Ez az a terület, ahol a Szövetség egyéb szolgáltatások kötelezettségeit keresi a rendelkezésére álló 

erőforrások mértékében. Alapelv, hogy ez a Szövetségi felállás (1 fő főállású, valamint önkéntes 

reszort felelősök) adminisztrációs vonatkozásban jóval nagyobb létszámú bajnokság lebonyolítására is 

alkalmas lenne, tehát a  további bővülés akadálya ez nem lehet. Az önkéntesen végzett tevékenységek 

tömege, ezek szervezetsége adja azt az infrastrukturális hátteret, mely a további fejlődést 

levezényelheti. A szervezés egyik síkja ezen a területen az elnökség megbízásából működő 

bizottságok kiépítés alatt álló rendszere (ld. melléklet). 
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Tényleges kitörési pontok: 

 Kapcsolatba lépés olyan cégekkel, akik támogatóink lehetnek: itt potenciálisan azon magyar és 

külföldi cégek jöhetnek számításba, akiknél valamilyen személyes érzelmi kötődés áll fenn a sport 

felé.  

 Nagy tömegű megkeresések (kb. 40 angol és 40 francia cég az ősz folyamán) tapasztalata, hogy 

minden lehetséges támogató elvárja az átlátható infrastrukturális hátteret (ennek megvalósulása 

lehet az Elnökség alatt működő Bizottságok hálózata, mely mozgásteréül szolgálhat a különböző 

tevékenységeknek). 

 További követelmény a sportág feddhetetlensége, tehát a legapróbb kedvezőtlen média vagy sajtó 

visszhang sem megengedett. Ez az alapműködéshez szükséges állami szervezeti támogatás 

hangsúlyozott feltétele is újabban. 

  

 Sajtópublicitás növelése: az alapvetés itt, nemcsak  követő hírek szolgáltatása a sajtó részére, 

hanem az energiák függvényében HÍREK GENERÁLÁSA. Az ősz folyamán erre történtek 

erőfeszítések - pl. a kupadöntő előtti sajtótájékoztató formájában. A Nemzeti Sportban például 

versenyidőszakban szinte minden számban megjelent valamilyen említés a rögbiről, amihez 

hozzásegített a nemzetközi események sűrűségének emelkedése is (pl. 3 Nemzetek Tornája, 

Európa Kupa, túrák, stb.). 

 Tavaszi eseményeinkkel kapcsolatosan is hasonlóan kell eljárni, s aktuális egyéb eseményeinket, 

eredményeinket is publikussá kell tenni.  

  

 Ifjúsági fejlesztés: ez stratégiai elsőbbsége a magyar rögbinek is. A megvalósításhoz hozzásegített 

bennünket az IRB-nél erre a célra 1 évre elnyert pénzösszeg (melyet remélhetőleg a következő évre 

is megkapunk), melynek révén 1 fő csak ezzel a területtel foglalkozik. Az eddigi tapasztalatok 

alapján a potenciál sokkal nagyobb, mint ami remélhető volt, a kiaknázása csak saját 

ügyességünkön múlik. Például az ősz folyamán kb. 80 iskolában sikerült valamilyen szinten 

elindítani a rögbivel foglalkozást. Ezek megerősítéséhez ismét csak önkéntesek széles körére van 

szükség, ezt célozza az ez évben szervezendő MENTOR program, ami azt jelenti, hogy minden 

egyes iskolát vállaljon fel 1 aktív rögbis személy, s kísérje figyelemmel, segítsen ahol tud, s a 

Szövetség és Ifjúsági Fejlesztési Megbízottja felé legyen összekötő. 

 Ez a prioritásunk a válogatottak munkájában is meg kell mutatkozzon. Az elmúlt évadban a 

nagyválogatott szerepeltetése a költségvetés mozdítható részének jelentős részét lekötötte (kb. 700 

e forint, ami még messze nem a teljes bekerülési összeg). Az erőforrásoknak át kell csoportosulnia 

azon ifjúsági területekre, ahol pár éven belül magasabb színvonalú teljesítés várható (pl. junior  

válogatott felkészítése az 1999-es cardiffi VB-re). 

 Elképzelhető a korosztályos válogatottak rendszeres szerepeltetése a környező országok hasonló 

csapataival, erre jó precedens a horvátokkal és a szlovénekkel kialakult kapcsolat. Ilyen 

megoldásokra a nemzetközi pályázható pénzekből is könnyebben lehet szerezni valamennyit.  

 A nagyválogatottnál csak a nemzetközi kapcsolatainkból következő kötelező mérkőzések 

játszandók le, ott is a minimális kiállással, az eredmények favorizálása nélkül. 

  

 Mindent el kell követni azért, hogy a világ élvonalának tudásanyagát elérhető és feldolgozható 

formába hozzuk. Ez az egyik fő feladata az Edzői Bizottságnak, mely 1997. november 23-án lett 

hivatalosan megalapítva. Hasonló feladattal bír a Játékvezetői Bizottság is, az aktuális 

versenyrendezési kötelezettségeken felül. Az adaptált információk fő terjesztési forrásai: a videós 

és nyomtatott anyagokat tartalmazó Rögbi Video- és Könyvtár (ld. 4. sz. Melléklet a jelenleg 

rendelkezésre álló anyagokról - melyek a Szövetségen keresztül beszerezhetők), a Szövetség 

hivatalos honlapja, mely interneten érhető el (kezelője: Zentai Zsolt) és az Edzői Bizottság 

honlapja (kezelője: Velkovics Vilmos). 

 A számítógépes úton rendelkezésre álló információk sokunktól még idegenek, többnyire ok nélkül. 

Ezen információk kis segítséggel bárki számára nyomtatott formában is rendelkezésre állhatnak. 

  

 Fejlődésünk szempontjából fontos lehet a minél jobb egymás közti kommunikáció kialakítása, túl 

az egymáshoz viszonyuláson, értve itt a technikai megvalósulást. A nehézkes levelezés, a költséges 

telefonálás és faxolás, a még költségesebb személyes találkozások mellé ismét a számítástechnika 

nyújthatja azt az eszközt, mely egy nem hivatalos hálót hoz létre Magyarországon. Itt az internetes 
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levelezésről van szó mely rendkívül olcsó, gyors, s szemmel láthatóan egyre több csapatnál áll 

rendelkezésre.   

 Sportunk hazai ütőerejét növeli, ha egyre több tagja adja fejét olyan, egyébként egyszerű 

megoldások használatára - az internet is úgy lett kialakítva, hogy az átlagember használja -  mely 

révén profi megoldások születhetnek. Egy egy ügyben például a hozzám beérkező e-mail-es 

reagálások rendkívül sok muníciót tartalmaznak, s remélem hamarosan sikerül kialakítani a magyar 

rögbis levelezési fórumot is az 'info sztrádán'.  

 

A tavasz folyamán rengeteg tennivalónk van, magán a bajnokság lebonyolításán kívül is. Új csapatok 

szeretnének benevezni az őszi bajnokságokba. Tornákra kerül sor (húsvéti 15-ös és május 9-10-én 

hetes, mindkettőn nemzetközi a magyar résztvevőkön kívül).  A következő közgyűlésen tisztségviselő 

választás esedékes. A beindult pozitív folyamatokat támogatni kellene (pl. az iskolai rögbi). Ifjúsági 

és felnőtt válogatott mérkőzésekre kerül sor. 

 

 

A fenti gondolatokra várom a reagálásokat. 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

    Vida-Szűcs Lajos 

 

Mellékelve: 1 - elnökség mellett működő bizottságok (tervezet) 

  2 - sportszerűségi  és játékvezetői értékelés 

  3 - őszi mérkőzések dokumentálásának értékelése 

4 - rögbi könyvtár aktuális lista 
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1. sz. Melléklet 

 

A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG  ELNÖKSÉGE MEGBÍZÁSÁBÓL 

DOLGOZÓ BIZOTTSÁGOK    

(javaslat)  
 

 

I. Marketing és Pénzügyi Finanszírozási  - megalakítás alatt 

 Körmöczi Béla, Ispán Lászlóné, Vida-Sz. Lajos , Magyarovics Gyula, Jakab Tamás, Kós Béla 

 A Bizottság fő feladata a sport hazai bemutatásához a legmegfelelőbb eszközök alkalmazása, 

pénzügyi eszközök biztosítása az alapműködéshez valamint a kibővített működést 

megtestesítő egyéb bizottsági feladatok megvalósításához. 

II. PR és Kommunikációs  - megalakítás alatt 

 Zentai Zsolt, Ispán Lászlóné, Nemes Csaba, Varga Zoltán (MTV), 

 A magyar rögbisport minél szélesebb körben megismertetése a médiák felhasználásával, 

annak biztosítása minden áron, hogy a játék imidzse pozitív. Hírek generálása a követés 

helyett.   A hazai sport képviselői közötti kommunikációs színvonal javítása. 

III. Edzői 

 Velkovics Vilmos  tagja: valamennyi magyarországi edző 

 A Bizottság fő feladata annak biztosítása, hogy a magyar rögbisport megismerje és alkalmazza 

a világ élvonalát képviselő edzés és játékos fejlesztési módszereket. 

IV. Játékvezetői 

 Erdélyi Sándor, tagja:  valamennyi magyarországi játékvezető 

 Jó színvonalú játékvezető gárda képzése, rendszeres megfigyelése, valamint a sport 

szellemének terjesztése edzők és játékosok körében.  

V. Ifjúsági Fejlesztési 

 Gyolcsos Ferenc, Stiglmayer Gábor, Vida-Sz. Lajos, Kardos Attila 

 A fiatal korosztályok részvételének növelése a sportban. 

VI. Fegyelmi 

 Hardy L. , Adamik Z., Neuzer A.  

 A sport szellemiségének megőrzése a deviáns viselkedések megfelelő elbírálásával. 

VII. Pénzügyi Ellenőrzési 

 Jakab Tamás, Papp István 

 A Magyar Rögbi Szövetség működésének rendszeres kontrollja, visszajelzések és javaslatok 

készítése a hatékonyabb működés elősegítésére. 

VIII. Orvosi  - megalakítás alatt 

Dr. Varsányi Balázs 

A sporttal kapcsolatos egészségügyi vonatkozásokban tanácsadás és ajánlások készítése. 
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Magyar Rögbi Szövetség 

Video- és könyvtára 

 

S.sz. KÓD MEGNEVEZÉS 

Videók 

Terj. 

1. VE 1 Focus on Rugby 1,2  posztonkénti edzésismeretek , angol, kfok, c1983 180 perc 

2. VE 2 Focus on Rugby 3     posztonkénti edzésismeretek , angol, kfok, c1983 180 perc 

3. VE 3 Positional Skills - Backs posztonkénti gyakorlatok, védők, ang. kf., c1988 180 perc 

4. VE 4 Positional Skills - Forwards posztonkénti gyakorlatok, tolongás, ang. kf., c1988 180 perc 

5. VEM 5 Dél Afrika-Új Zéland 3 nemzetek tornája mérkőzés, 32-35, 1997.07.19. Johannesburg 

RHINO edzésgyakorlatok 35 perc, c 1991, kfok, angol, kb. 65 db.  hasznos gyakorlat 

Players on their feet Álló játékosok játszanak,IRFB szabálymagyarázat,ang,9 perc,1997 

 

 

180 perc 

6. VEM 5* Mini Rögbi: 7-14 évesek vagy kezdők oktatása, ang.*, c1989, afokú, 36 perc + VEM5 210 perc 

7. VE 6 Rögbi Mesteriskola, átfogó edzésprogramsor, c 1993, angol, afokú, 85 perc 

Top Coaches, a déli félteke legjobb edzői -edzésprogr-ok, c 1992, angol,kfokú, 114 perc 

The Winning Way, győzelemre hangolva, c 1990, angol, afokú, 26 perc 

 

 

240 perc 

8. VM 1 Rögbi 7-es világkupa, Hong Kong 1997.3.21. elődöntők, péntek, ang. 180 perc 

9. VM 2 Rögbi 7-es világkupa, Hong Kong 1997.3.22. középdöntők, szombat, magyar 180 perc 

10. VM 3 Rögbi 7-es világkupa, Hong Kong 1997.3.23. döntők, vasárnap, magyar 180 perc 

   

Könyvek és segédletek 

 

A/4-es 

oldal  terj. 

11. SE 1 Mini Rögbi - VEM5* videós anyag szövegének magyar ford., *int. 6 

12. SE 2 MINI RUGBY - cartoon caoching book, edzésismeretek képregény formában,af, ang,  34 

13. SE 3 MINI RUGBY - mini rögbi tömör leírása, pálya, ang. afok,  4 

14. SE 4 Improving Back Play - a 3/4 játék fejlesztése, ang. afok, c1984 4 

15. SE 5 New Image Rugby - érintéses rögbi tömör leírása, ang. afok, c1995 6 

16. SE 6 Új Zéland - Skill Drills - ügyességi gyakorlatok, ang, kfok, c  21 

17. SE 7 Skills, Practices for all - gyakorlatok mindenkinek, RFU ang.afok, 58 

18. SE 8 RHINO edzésgyakorlatok - kfok, ang, 1993 52 

19. SJV 1 Internetes játékvezetői levelező fórum (SIRR), havi kivonatok, angol, *int. 

SJV1/1  1997 február 

SJV1/2  1997 március 

 

18 

24 

20. SJV 2 Instant Rugby 5 perces ismertető a játék szabályairól, ang. afok, c 1996 6 

21. SJV 3 Instant Rugby 5 perces ismertető a játék szabályairól, 19 év alattiak, ang. afok, c 1996 6 

22. SJV 4 Touch Judging - partjelzés, ang. kfok, c 1996 11 

23. SJV 5 Law 26 Case Studies - ellenjáték esettanulmányok, ang., afok, c1995 16 

24. SJV 6 A játékvezető elmagyarázza miért szól a síp, ellenjáték - magyar, afok, 1996 2 

25. KE 1 Even Better Rugby - Még jobb rögbit! komplett edzéselmélet, ang. kfok, c1990 146 

26. KE 2 Mini  Rugby -komplett edzéselmélet fiatalok oktatásához , ang. kfok, c1993 135 

27. KE 3 POSITIONAL SKILLS - POSZTONKÉNTI ISMERETEK C1995, Ang. kfok 

1/   PROPS 1, 3 - PILLÉREK 

2/   HOOKER 2 - SARKAZÓ 

3/   LOCK 4, 5 - 2. SOR 

4/   FLANKER 6, 7 - LEVÁLÓK 

5/   NO. 8 - ÖSSZEFOGÓ 

6/   SCRUM HALF 9 - TOLONGÁS IRÁNYÍTÓ 

7/   FLY HALF 10 - 3/4 IRÁNYÍTÓ 

8/   WING 11, 14 - SZÉLSŐK 

9/   CENTRE 12, 13 - CENTEREK 

10/   FULL BACK 15 - HÁTVÉD 

 

30 

30 

30 

30 

30 

27 

30 

30 

30 

32 

28. SSZ 1 Recruit or die - Toborzás vagy kimúlás, hogyan szerezzünk új játékosokat, ang. afok 6 

Kódok:  VE - edzéselméleti videók  VM - mérkőzésvideók VJV - játékvezetési videók 

 KE - edzéselméleti könyv  KJV - játékvezetéssel foglakozó könyv 

SE - edzéselméleti segédlet SJV - játékvezetéssel foglakozó segédlet 

SSZ - szervezési segédlet 
*int. - interneten is elküldhető  ang.* - magyar fordítás is van a listán 

A fenti anyagok másolásra rendelkezésre állnak a magyar klubok és valamennyi rögbi iránt érdeklődő számára 

a Szövetségben előírt szabályok szerint! A lista minél szélesebb körben terjesztendő. 1997.09.01. 
 


