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1 CSEHORSZÁG  
   

1.1 CZE sífutó workshop: Classic technique – step by step 

 
 

1. Időpont: hétfő délelőtt 
2. Tartotta 

Martina Chrástková 

3. A foglalkozás tartalma 
A foglalkozáson az élsportolói múlttal rendelkező kiképző(nő) bemutatta, hogy az egyetemi 
testnevelő-kurzusok keretében tartott sífutó-oktatásban hogyan építik fel a klasszikus sítílusú 
sífutómozgást kezdő szintről. Gyakorlatilag Dosek tanár Úr cseh alteregoját és az ő TF-
táboraiban alkalmazotthoz hasonló módszertant ismerhettük meg.  
 

4. A lebonyolítás jellemzői 

Emlékezetes feladatok: 
 Bemelegítés: cipőben körben állva egymás lábfejének lenyomása 

 Rollerezés egy sível a diagonál nyomon kívül. Tartásra nem hívja fel a figyelmet. 

 Csak cipőben (sí nélkül) előre szökkenés, „diagonál elrugaszkodás sí nélkül”, egyesével 

ismételve. Cél az egyensúlyi helyzet megőrzése az érkezés után (másik lábat nem 

szabad letenni). Hibajavítás: váll emelkedjen magasabbra, válltengely maradjon 

vízszintes! 

 Ugyanez páros botot imitálva, de fordított kartarással (erre rá is kérdezett a svájci 

kolléga, rámutatott a statikus bemutatás kontraproduktivitására) 

 Két sível rollerezés enyhe lejtőn elrugaszkodás nélkül, csak a dinamikus egyensúly és a 

ritmus gyakorlására 

 Elrugaszkodva két rövid - egy hosszú 

 Rollerezés enyhe emelkedőn 
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5. Szubjektív értékelése (újdonság, +/-, alkalmazás, forrás) 

 10 órakor a színpad előtt találkoztunk, és onnan sétáltunk fel a demopálya mellett a 

100 méterrel feljebb keresztező sífutópályához. Nem ideális helyen, rögtön a 

kereszteződés mellett, az ülőlift alatt kezdtünk neki a workshopnak. Különösen fájó 

volt ez amiatt, hogy aztán az összes többi nap majdnem mindegyik programja is 

ugyanezen a pályarészen folyt (kivétel az ausztrál workshopot), miközben kb. 5 km 

hosszú szakaszon bárhol zavartalanul dolgozhattunk volna. 

 Utólag még érthetetlenebb számomra, hogy a bemutatkozás/felütés kifejezetten 

gyenge volt. Talán a gyengébb angoltudás miatt, de az oktatói fellépés nem volt igazán 

magával ragadó. Annak ellenére, hogy az élsportolói múltnak köszönhetően adottak 

voltak a tiszteletet ébresztő fizikai adottságok és a fantasztikusan szép mozgás. A 

kezdést túl sok magyarázat, gyenge csoportmozgatás jellemezte.  

 Ehhez képest a technikafejlesztő gyakorlatokból több is jól bevésődött nekem. 

Tanulságos volt számomra, hogy a türelem, a fontolva haladás milyen jó segíti a 

tanulási környezet kialakítását. Martina erőssége nem a lelkesedésének az 

átragasztása, hanem a belőle áradó nyugalom és kitartás. Elképesztő mennyiségű és 

kiváló minőségű szakanyag található a neten a munkásságáról és lelkes tagja a Nordic 

Interski Whatsapp-csoportnak is, amely az Interskit követően is aktív. 

6. Források 

 WS absztrakt: http://interski2019.net/activity/martina-chrastkova-on-snow-

workshop/ 

 Előadás absztrakt: http://interski2019.net/activity/martina-chrastkova-indoor-

lecture/ 

 Előadás video/diák: https://www.youtube.com/watch?v=5_pAU-eifTU&t=249s 

 Interski beszámoló: 

https://translate.google.com/translate?sl=sk&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.mach

r-consulting.cz%2Fsingle-post%2FInterski2019Pamporovo   

 Oktatóvideók 1: https://www.machr-consulting.cz/kdo-jsem-vice  

 Oktatóvideók 2: https://www.kilpi.cz/cs/kilpi-racing-team/martina-chrastkova  

 Oktatóvideók 3: 

https://www.youtube.com/channel/UCayihojuNfyPCQy6idsnuug/videos?view=57&fl

ow=grid 

 Teljes XC/DH szakanyag videokkal: 

https://translate.google.com/translate?sl=sk&tl=en&u=http%3A%2F%2Fweb.ftvs.cun

i.cz%2Feknihy%2Flyzovanipc%2Findex.html  

 A tanszék írott szakanyaga online: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-

lyzovani  

 Kontakt: https://www.facebook.com/martan.chr   

http://interski2019.net/activity/martina-chrastkova-on-snow-workshop/
http://interski2019.net/activity/martina-chrastkova-on-snow-workshop/
http://interski2019.net/activity/martina-chrastkova-indoor-lecture/
http://interski2019.net/activity/martina-chrastkova-indoor-lecture/
https://www.youtube.com/watch?v=5_pAU-eifTU&t=249s
https://translate.google.com/translate?sl=sk&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.machr-consulting.cz%2Fsingle-post%2FInterski2019Pamporovo
https://translate.google.com/translate?sl=sk&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.machr-consulting.cz%2Fsingle-post%2FInterski2019Pamporovo
https://www.machr-consulting.cz/kdo-jsem-vice
https://www.kilpi.cz/cs/kilpi-racing-team/martina-chrastkova
https://www.youtube.com/channel/UCayihojuNfyPCQy6idsnuug/videos?view=57&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCayihojuNfyPCQy6idsnuug/videos?view=57&flow=grid
https://translate.google.com/translate?sl=sk&tl=en&u=http%3A%2F%2Fweb.ftvs.cuni.cz%2Feknihy%2Flyzovanipc%2Findex.html
https://translate.google.com/translate?sl=sk&tl=en&u=http%3A%2F%2Fweb.ftvs.cuni.cz%2Feknihy%2Flyzovanipc%2Findex.html
https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani
https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani
https://www.facebook.com/martan.chr
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2 NAGY-BRITANNIA 
 

 
   

2.1 GBR alpesi workshop: Teaching teachers to teach by developing 
reviewing skills  

 

 
1. Tartotta 

Amanda Pirie, Dave Morris, Giles Lewis, 
2. A foglalkozás tartalma 

 A foglalkozás a BASI oktatóképzés egy módszertani elemét mutatta be. A képzéseiken 

a csoport előtt vizsgázó oktatót mindig egy másik oktató (értékelő/reviewier) kíséri, 

aki a megfigyelései alapján az óra végén értékeli a kollégája munkáját. A folyamatot 

egy szakfelügyelő kiképző (supervisor) ellenőrzi, aki a vizsga végén mindkettejük 

munkáját röviden értékeli.   

 Nem a technikai feladat volt a fókuszban, de a rend kedvéért: korcsolyázó lepéssel 

kezdtünk a fekete pályán. A téma az éladagolás volt. Emlékezetes kulcsszavak: „find 

something that bites!”  

 A foglalkozáson kiemelték, hogy a folyamatos visszajelzés, egymás kölcsönös 

értékelése hozzájárul az oktatók lelkesedésének és szerénységének(!) fenntartásához 

(lásd a hivatkozott videot). Ez növeli az értéküket a munkapiacon. 

http://www.basiinterski.org.uk/team-members/amanda-pirie/
http://www.basiinterski.org.uk/team-members/dave-morris/
http://www.basiinterski.org.uk/team-members/giles-lewis/
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5. A lebonyolítás jellemzői 

 Hat fős csoport mellé rendelnek egy oktatót, egy értékelőt és egy szakfelügyelőt 

(Amanda Pirie). Hat fő önként jelentkező (köztük Maugli) került „tanítvány” szerepbe. 

Mi, többiek, figyeltük a munkát, de közben azért magunk is részt vettünk a feladatok 

végrehajtásában. A megfigyelő(reviewer) végig a háttérben maradt, tapasztalatait 

folyamatosan egy kis jegyzetfüzetbe írogatta. 

6. Szubjektív értékelése (újdonság, +/-, alkalmazás, forrás) 

 Amanda Pirie-t még 2013-ban ismertük meg az Alpe d’Huez-i IVSI kongresszuson, 

Mauglival vettünk részt egy foglalkozásán. Élsportolói múlttal (Európa Kupázott) 

rendelkező professzionális síoktató, nagy tapasztalattal. Elsősorban miatta 

választottam ezt a workshopot. 

 A hatalmas méretű (3x50 fő!) csoportot tökéletesen kezelték az oktatók. A liftből való 

kiszállás után, a fenti laposon elosztották a tömeget háromfelé. A mi csoportunkban 

kb. 50 fő volt. A workshopot rövid, határozott bemutatkozás és tiszta célkitűzés előzte 

meg. A kiadott feladatokat tiszta magyarázatok, gazdag metakommunikáció 

(„vilgáítótorony”-jellegű pásztázó szemkontaktus, 32 fogas mosoly, kifejező 

kézmozdulatok, botos rajzolás, megfelelő artikuláció/intonáció) kísérték. A végén egy 

érthető összefoglaló tette keretbe az órát. Természetesen a tökéletes angol nyelv is 

sokat hozzátett a foglalkozás minőségéhez. 

Ez a módszertan beépíthető lenne a csillagos képzéseinkbe, de akár a koordinációba 

is. Fél napot rá lehetne szánni egy-egy menet oktatási gyakorlatra, amelynek hasznos 

része lenne egymás formális értékelése – az OKJ vizsgatáborban megszokotthoz képest 

szabályozottabb keretek között. 

 Tanulság: Ami fontos, azt mérjük! 

 A workshopról Vass Judit hosszú videofelvételt készített. 

 UI: A 4 évvel ezelőtt megismert többszempontú (20+) értékelési rendszer alkalmazását 

is szorgalmazom! Legalább a kiképzők között. Ez sokat hozzátenne a csapatkohézióhoz 

is. 

7. Források 

 BASI workshopok és előadások összefoglalója: 

http://www.basiinterski.org.uk/resources/basi-workshops-and-lectures-from-

interski-2019/ 

 Workshop összefoglaló és video: http://www.basiinterski.org.uk/teaching-teachers-

to-teach-by-developing-reviewing-skills/ 

 Absztrakt: http://interski2019.net/activity/developing-the-teaching-skills-of-

instructors-workshop/ 

  

http://www.basiinterski.org.uk/resources/basi-workshops-and-lectures-from-interski-2019/
http://www.basiinterski.org.uk/resources/basi-workshops-and-lectures-from-interski-2019/
http://www.basiinterski.org.uk/teaching-teachers-to-teach-by-developing-reviewing-skills/
http://www.basiinterski.org.uk/teaching-teachers-to-teach-by-developing-reviewing-skills/
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2.2 GBR előadás: Creating Lifelong learners of snowsports 
 

1. Helyszín: Perelik 2, hétfő 16.50 
2. Előadó: Amanda Pirie, Ben Arkley, Dave Morris, Kevin Edwards, Giles Lewis,  Lesley Page 
3. Legfőbb tartalmi elemek  

Az előadás a workshophoz szervesen kapcsolódott, az oktatói értékelési készségekről szólt. A 
BASI általános célkitűzése, hogy sokoldalú (allround) oktatókat képezzen, akik elkötelezettek 
az élethosszig tartó tanulásban (lifelong learning), ezáltal az alkalmazhatóságuk (employability) 
is kiváló.  

4. Szubjektív értékelés:  

A) Újdonság, pozitívum:  

 Az angolok vallják, hogy a hibákból is tanulunk! Ez alapvető szemléletmódbeli 

különbség a mifelénk megszokotthoz képest. Tanulság: Ami fontos, azt mérjük! 

 Példaként felhozták az oktatás végén elkészítendő videofelvétel jelentőségét. Ez a 

vendégnek is használható visszajelzést ad arról, hogy mennyit lépett előre, továbbá 

motivációt az oktatásba való visszatéréshez. 

B) milyen kritikai megjegyzéseid vannak:  - 
C) javaslat:  

 Ez a módszertan beépíthető lenne a csillagos képzéseinkbe, de akár a koordinációba 

is. Fél napot rá lehetne szánni egy-egy menet oktatási gyakorlatra, amelynek hasznos 

része lenne egymás formális értékelése – az OKJ vizsgatáborban megszokotthoz képest 

szabályozottabb keretek között. 

D) Forrás:  

 BASI wrokshopok és előadások összefoglalója: 

http://www.basiinterski.org.uk/resources/basi-workshops-and-lectures-from-

interski-2019/ 

 Workshop összefoglaló és video: http://www.basiinterski.org.uk/teaching-teachers-

to-teach-by-developing-reviewing-skills/ 

 Absztrakt: http://interski2019.net/activity/lifelong-learners-of-snowsports-lecture/ 

 Egyéb országok workshop-összefoglalói a BASI-tól: 

http://www.basiinterski.org.uk/other-workshops-and-lectures-from-interski-2019/  

http://www.basiinterski.org.uk/team-members/amanda-pirie/
http://www.basiinterski.org.uk/team-members/ben-arkley/
http://www.basiinterski.org.uk/team-members/dave-morris/
http://www.basiinterski.org.uk/team-members/kevin-edwards/
http://www.basiinterski.org.uk/team-members/giles-lewis/
http://www.basiinterski.org.uk/team-members/lesley-page/
http://www.basiinterski.org.uk/resources/basi-workshops-and-lectures-from-interski-2019/
http://www.basiinterski.org.uk/resources/basi-workshops-and-lectures-from-interski-2019/
http://www.basiinterski.org.uk/teaching-teachers-to-teach-by-developing-reviewing-skills/
http://www.basiinterski.org.uk/teaching-teachers-to-teach-by-developing-reviewing-skills/
http://interski2019.net/activity/lifelong-learners-of-snowsports-lecture/
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3 SVÁJC  
 

3.1 SUI sífutó workshop: Current Swiss Cross-Country skiing 
instruction  

 

 
 

1. Időpont: kedd délelőtt/délután 
2. Tartotta: Jürg Marugg, Swiss Snowsports északi szakágvezető 
3. A foglalkozás tartalma 

A workshop egy rendhagyó tematikus technika-fejlesztő foglalkozás volt.  

 Bemelegítés gyanánt körben állva bemelegítő feladat dabulidabuliba-rámutatnak 

valakire, aki keresztbe fonja a karját, két mellette állónak azonnal meg kell ölelnie. 

Leglassabb beáll középre es újra. 

 Ennek másik változata: ujjak kinyitása 1-5, közben dabuli, szomszédok a vállát 
megveregetik 

 Ezután párokba rendeződtünk, és az oktató által kiosztott kártyákon található 

kérdések (amelyekre fel vannak írva különböző célok/fókusz (objectives)) alapján 

menet közben beszélgettünk. Ezzel az egyszerű eszközzel az oktató hatékonyan 

keltette fel az érdeklődésünket, és irányította a figyelmünket a témára. 

 Spaceman(BUL)-nel megbeszéltük, hogy klasszikus stílussal jobban fejleszthető a 

kezdő gyerekek dinamikus egyensúlya. 

 Páros botozás: átvezetés a kezdőtől a profi szintig. Alapforma-bemutatását Jürg 
mindenkinek videóra vette: 
https://drive.google.com/open?id=1kmHRx8_0A5kl5Qh8SldLryxoNBVKGHzu  

 Egyenkénti és páros bemutatásokkal folytatódott az óra. Egymás mozgását is 
értékeltük.  Zárásként „activity”-jellegű sífutó-drámaszakkörrel tudatosítottuk a 
tanultakat. Hármas csoportokban, szavak nélkül, csak mozgással mutattuk be a 

https://drive.google.com/open?id=1kmHRx8_0A5kl5Qh8SldLryxoNBVKGHzu
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foglalkozás fő egyéni tanulságait egymásnak. Mindegyik csoport a 
csapatkohéziót/közösségépítést emelte ki, mint a hatékony tanulási környezet 
fundamentumát. 

 Délután különböző okok miatt csak a foglalkozás második felébe tudtam 
bekapcsolódni, Saulival együtt (az amerikaiak leléptek).  

 Ezúttal a V2 magasiskolájával foglalkoztunk. V2 magasról. Előterhelés (preload) 
csípőejtéssel. Instrukció: előkésztés/siklás legyen kitartva es onnan botozni azonnal 
terhelést adva a boton keresztül. Kiemelt jelentősége van a törzsizomzat 
megfeszítésének: „Lock, preload. 

 Modellállítás: Jürgg statikusan is pozícióba helyezett mindenkit. Instrukció: Előre 
leejteni a csípőt, nem a kart. 
Akar csuklóval is előre lehet lendíteni a botot! 

 Délben közösen ebédeltünk a síterep túlvégén, közösen „odaközlekedtünk” (a 

sífutópályán indulva, majd a kék alpesi pályán végigcsúszva). Dave eltörte a cipőjének 

a karbon talpát a freerideban („bevittem a málnásba”).  

 Ebédszünetben szuper video készült az SMSZ logó mögött sejtett filozófiáról: yin/yang! 

https://drive.google.com/open?id=1KcQY76j7lpnaEp3V4PPK7LV-f-__IH0Z 

 Az ebédszünetről visszafele is csúsztunk, de most egészen a csúcsról: 

rövidlendületeztünk a tavaszi kásában. Hatalmas élmény volt, és rengeteg önbizalmat 

adott, hogy a finn kollégával (Sauli) mi diktáltuk a tempót! 

 A délutáni foglalkozáson a súlypont fel-le mozgását-mozgatását használtuk ki a 
gyorsabb haladás érdekében. 

4. A lebonyolítás jellemzői 

 Feladatkártya 

 Rövid videok: https://drive.google.com/open?id=16FdTsvqkFcSlHVx4-

SDwx_tdfzKtc_pz  

 Tematizált, kiscsoportos munka 

 „Drámaszakkör” 

5. Szubjektív értékelése (újdonság, +/-, alkalmazás, forrás) 

 Jürg egyéni stílusa és kisugárzása egészen magával ragadó. Nekem Ushuaiaban és itt 

is a módszerének fő tanulsága az volt, hogy „kevesebb több”. Nem kapkodott, egy 

konkrét technikai elemet jártunk körül, alapos rávezetéssel és türelmes, mégis tömör, 

személyre szabott magyarázatokkal. 

 Nagyon tanulságos volt észrevenni és megfogalmazni és  - ezáltal - megérteni a 

mozgásszerkezet-béli különbségeket egy ilyen – egyaránt jól képzett, de mégis 

heterogén - társaságban. 

 Páros botra kapott instrukció: Karral legyek hosszabb az elején, a húzófázisban. 

Csípő/tömegközéppont előre vitelére másoltam az amerikai kollégát, erről 

videofelvétel készült: 

https://drive.google.com/open?id=1cXxmmf81thRHn0HDniKGYlyvJVrA3iun  

 A rövidebb karmunka és a boka/térd/csípőhajlítás-nyújtással elért nagyobb 
súlypontemelkedés/amplitúdó meglepően gazdaságos, ciklikusan ritmusos mozgást 
eredményezett, amellyel a siklások és pihenőfázisok érezhetően hosszabbá váltak. 

https://drive.google.com/open?id=1KcQY76j7lpnaEp3V4PPK7LV-f-__IH0Z
https://drive.google.com/open?id=16FdTsvqkFcSlHVx4-SDwx_tdfzKtc_pz
https://drive.google.com/open?id=16FdTsvqkFcSlHVx4-SDwx_tdfzKtc_pz
https://drive.google.com/open?id=1cXxmmf81thRHn0HDniKGYlyvJVrA3iun
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 A modellállítást a korábbiakban kerülendőnek (tiltottnak?) tartottam, de ezen a 

foglalkozáson hatékony eszköznek bizonyult. Érdemes használni - a sífutás oktatásánál 

mindenképpen. 

 Kicsit fáztunk az árnyékban, de amúgy a lebonyolítás profi volt. 

 

6. Források 

 Interski Nordic Whatsapp csoportban egymással megosztott rövid videok: 

https://drive.google.com/open?id=16FdTsvqkFcSlHVx4-SDwx_tdfzKtc_pz 

 Swiss Snowsport Interski brosúra: 

https://issuu.com/snowsports/docs/61_booklet_interski_pamporovo_2019_ 

 Swiss Snowsport 2018-2019 kiadvány: 

https://issuu.com/snowsports/docs/athletendossier_18-19_final_web 

 Swiss Snowsport szakmai anyagok: 

https://www.snowsports.ch/de/services/publikationen/academy.html 

 

  

https://drive.google.com/open?id=16FdTsvqkFcSlHVx4-SDwx_tdfzKtc_pz
https://issuu.com/snowsports/docs/athletendossier_18-19_final_web
https://www.snowsports.ch/de/services/publikationen/academy.html
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4 MAGYARORSZÁG 
 

 
 

4.1 HUN alpesi workshop (saját): Back to the future 
 

1. Időpont: szerda délelőtt+délután 
2. Tartotta: dr. Dosek Ágoston, Dalos Péter 
3. A foglalkozás tartalma 

 A workshopon az északi sízés olyan  gyakorlataival foglalkoztunk, amelyeket alpesi sível 

végrehajtva hatékonyan fejleszthető a sítechnika. 

 A régi időkben, aki síző volt, mindent tudott a sível. Az alpesi sízés, a sífutás és a síugrás 

csak később váltak szakágakra, különböző felszerelésekkel és az (ezekhez) alkalmazott 

mozgástechnikákkal. Ehhez képest mai napig azt tapasztaljuk, hogy akik futósín 

tanulják meg az alapokat, azok komoly előnyre tesznek szert, és később sokkal jobb 

eséllyel tudják fejleszteni az alpesi technikájukat.  

 Az északi szakágak mely elemei alkalmazhatók az alpesi síoktatásban? E különleges 

foglalkozáson olyan gyakorlatokat vettünk sorra, amelyek az északi szakágakból 

származnak, mégis könnyedén végrehajthatók alpesi sível is, beépíthetők a 

tematikába.  

 A szórakoztató program enyhe terepen indult, de a végére a résztvevők a 

legmeredekebb pályán, magasiskolai gyakorlatok végrehajtása során is érezték a 

hasznait. 

 

4. A lebonyolítás jellemzői 

 Rögtön az érkezés másnapján, vasárnap délelőtt bejártuk a terepet Ágostonnal, hogy 

a pályára illeszthessük a workshopunkat. A novemberi főpróbáknak (is) köszönhetően 

viszonylag gyorsan sikerült a megfelelő forgatókönyvet összerakni. Kedden reggel 

azért még egy gyors körben még egyszer felmértem a terepet. 

https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-dr-dosek-agoston/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-dalos-peter/
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 A fellépés napján délelőtt és délután is örömmel segítettek a kollégák a 

tömegirányításban, a VOX-ok kiosztásában (ezúton is köszönjük!). Mindkét alkalomra 

teltház jött össze, 30-30 résztvevővel. 

 A délelőtti foglalkozást követően egy nagyon hasznos visszajelzést kaptunk egy svéd 

kollégától: szánjunk több időt a magyarázatra a „horgász”-feladatnál. A délutáni 

alkalommal ennek alapján tisztába tettük a feladat célját: a középhelyzet megtalálása.  

5. Szubjektív értékelése (újdonság, +/-, alkalmazás, forrás) 

 Az ushuaia-i nagy sikerű VOX-os workshop után (ahol dr. Dosek Ágoston felkérésére 

kaptam lehetőséget közreműködésre), még 2018 nyarán jött az ötlet, hogy egyik fő 

oktatói karriercélomba (sport/szakágak közti szinergiák kutatása és alkalmazása) 

illeszkedő témát dolgozzunk fel. Szükségszerű és volt, hogy az északi szakág hazai 

doyenjét, mentoromat, Dosek Ágostont ezúttal én kérjem fel a közös munkára. Egy 

kora-őszi tekerés során közösen felvázoltuk a koncepciót, ami alapján néhány hét 

levelezés után megszületett a foglalkozás részletes forgatókönyve. Határidőre leadtuk 

a pályázatunkat, amit az Interski szervezőbizottsága be is fogadott. A kiképzői gárda 

jóvoltából a novemberi elő-koordináción tesztelhettük az elképzeléseinket. A kollégák 

értékes visszajelzési alapján véglegesítettük a programot. A koordináción két 

alkalommal élesben is tudtunk gyakorolni, egy-egy órás rövidített változatokat. A 

koordináción vendégként részt vevő francia kollégáknak köszönhetően még az angol 

nyelvű szinkrontolmácsolás kihívásaival is megküzdöttünk. Mint utólag 

bebizonyosodott, ez külön segítette az Interskire való felkészülést. A kongresszus előtt 

a már korábban leadott absztrakt kiegészítésére elkészítettem az angol szószedetet is. 

Ennek alapján Ágostonnal a foglalkozást megelőző este begyakoroltuk a kulcsszavakat. 

Így a legnagyobb kihívást a foglalkozás levezénylésében már csak az időjárás okozta: 

csatakosra izzadtunk a plusz 15 fokos levegőn. 

 Számomra hatalmas élmény volt Ágostonnal együtt dolgozni. Szerintem ismét jó 

párost alkottunk. A résztvevőktől kapott személyes visszajelzések és az Interski 2023 

FB csoportban megosztott fotókra kapott lájkok arra utalnak, hogy jó munkát 

végeztünk! 

 Külön öröm számomra, hogy Rob Sogard az USA korábbi csapatvezetője kiemelte: 

koherens a magyar csapat szakmai elképzelése, a különböző workshopok 

mondanivalói harmonizálnak egymással! Erről tanúskodik az általam készített rövid 

interjú is, amelyet Lakatos Péter közreműködésének köszönhetően magyar felirattal is 

elláttunk: https://drive.google.com/open?id=1YpVXNcAtdk3IXHVE_3jDW-

9XTHAQnHEG  

 Sajnálatos (ez egyben (ön)kritika), hogy nem készült több fotó/video a 

workshopunkról. Annak ellenére, hogy az eszközök ehhez rendelkezésre álltak. Ezt 

legközelebb jobban kell szervezni!  

https://drive.google.com/open?id=1YpVXNcAtdk3IXHVE_3jDW-9XTHAQnHEG
https://drive.google.com/open?id=1YpVXNcAtdk3IXHVE_3jDW-9XTHAQnHEG
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6. Források 

 Absztrakt ENG: http://interski2019.net/activity/back-to-the-future-nordic-drills-with-

alpine-skis-for-a-better-

technique/?fbclid=IwAR017U6u5vPTPx_uy5osq0vvMJRcMLpyZiIdrfukAENfSHqDh2xE

uhKbRuY  

 Beharangozó I: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213925623110893&set=gm.2689202

791154531&type=3&theater&ifg=1   

 Beharangozó II.  

 https://www.facebook.com/sioktatas/posts/2405131952844825  

 Beszámoló: 

 https://www.facebook.com/sioktatas/posts/2411705618854125?hc_location=ufi

  

   

  

http://interski2019.net/activity/back-to-the-future-nordic-drills-with-alpine-skis-for-a-better-technique/?fbclid=IwAR017U6u5vPTPx_uy5osq0vvMJRcMLpyZiIdrfukAENfSHqDh2xEuhKbRuY
http://interski2019.net/activity/back-to-the-future-nordic-drills-with-alpine-skis-for-a-better-technique/?fbclid=IwAR017U6u5vPTPx_uy5osq0vvMJRcMLpyZiIdrfukAENfSHqDh2xEuhKbRuY
http://interski2019.net/activity/back-to-the-future-nordic-drills-with-alpine-skis-for-a-better-technique/?fbclid=IwAR017U6u5vPTPx_uy5osq0vvMJRcMLpyZiIdrfukAENfSHqDh2xEuhKbRuY
http://interski2019.net/activity/back-to-the-future-nordic-drills-with-alpine-skis-for-a-better-technique/?fbclid=IwAR017U6u5vPTPx_uy5osq0vvMJRcMLpyZiIdrfukAENfSHqDh2xEuhKbRuY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213925623110893&set=gm.2689202791154531&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213925623110893&set=gm.2689202791154531&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/sioktatas/posts/2405131952844825
https://www.facebook.com/sioktatas/posts/2411705618854125?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sioktatas/posts/2411705618854125?hc_location=ufi
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4.2 HUN előadás: State of the art technologies in skier motion 
analysis 

 
1. Időpont: csütörtök 
2. Előadó: Bojkó Balázs, Hodován Zsuzsanna, Lakatos Péter 
2. Legfőbb tartalmi elemek  

 Drónnal készített videofelvételek alkalmazási lehetőségei (pl: felülnézet által nyújtott 

többletinformáció a mozgáselemzéshez, demohoz; promovideo mint a síoktató 

személyes „névjegykártyája” stb.) 

 Notch testre illesztett gyorsulásérzékelők adatainak kiértékelési lehetőségei, 

matematikai elemzése, az adatok alapján készült animációk potenciális hasznai a 

síoktatásban és az élsportban 

 Mesterséges intelligencia (AI) alkalmazási lehetőségeinek felvillantása 

3. Szubjektív értékelés:  

A) Újdonság, pozitívum:  

 Nagy örömmel és büszkeséggel töltött el, hogy az SMSZ fiatal szakértői egy ennyire 

innovatív témával rukkolnak elő az Interskin.  

 Gondolatébresztő anyagot raktak össze az elmúlt évek kísérletei alapján, amelyekben 

sokan közreműködtünk korábban, így igazán magunkénak érezhettük.  

 Az angol nyelvű prezentáció vetített és elhangzott része is magas színvonalú volt, a 

technikai problémák (néhány beágyazott videot nem lehetett lejátszani) ellenére. 

Külön említésre méltó a közösségi előadásmód és a segítő háttérmunka (videofelvétel 

készült).  

B) milyen kritikai megjegyzéseid vannak: - 
C) javaslat:  

 sokkal komolyabban be kell hirdetni a programot előre, és akkor biztosított a teltház 

(így is elégedettek lehetünk a megjelent létszámmal) 

 fel kellene tenni az előadásról készült videofelvételt az SMSZ csatornájára 

D) Forrás:  

 Absztrakt ENG: http://interski2019.net/activity/state-of-the-art-technologies-in-skier-

motion-analysis/  

  

https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-bojko-balazs/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-hodovan-zsuzsanna/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-lakatos-peter/
http://interski2019.net/activity/state-of-the-art-technologies-in-skier-motion-analysis/
http://interski2019.net/activity/state-of-the-art-technologies-in-skier-motion-analysis/
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5 ÍRORSZÁG  

 
 

5.1 IRL előadás: Flowing with mindfulness 
1. Időpont: szerda 
2. Előadó: Derek Tate - Bucks New University 
3. Legfőbb tartalmi elemek  

Az előadás a híres „Flow-elmélet” alapján kialakított módszertanról („mindfulness”) szólt, 
amely a síoktatásban is hatékonyan alkalmazható. Derek Tate PhD kutatásában  részletesen 
foglalkozik a „pozitív pszichológia” témájával. Az előadása bemutatta többek között, hogy a 
síliften gyakorolt koncentrált figyelem az ír democsapatot a gyakorlatban is hozzásegítette a 
gyorsabb fejlődéshez. 
 

4. Szubjektív értékelés:  

A) Újdonság, pozitívum:  

 Számomra az IASI csapata olyan példakép, amelynek minden egyes megmozdulása 

figyelemreméltó és követendő az SMSZ közössége számára. Nagy öröm volt látni, hogy a 

ST. Antonban picike küldöttséggel induló írek Ushuaia után Pamporovóban minden 

fórumon képviseltették magukat, ráadásul nem is akárhogyan! Derek Tate és Shona Tate 

egy olyan csapatot rakott össze, akik tudományos háttérrel új módszertant hoznak a 

síoktatásba, nemzetközi színvonalú demonstrációt tartanak, érdekes workshopokat 

kínálnak és emellett profi PR-kommunikációval népszerűsítik magukat és a síoktatást. A 

fejlődésüket összefoglaló blogbejegyzés kötelező olvasmány! 

https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-of-interski-2019-part-

2?fbclid=IwAR0ZdMiJxejNqVEK0__JF6tmFnFNkpdNrJzSDCprIIDufb_1HaGFEYIo1Hk 

  

 Nagyon sajnálom, hogy a gyakorlati workshopra a sűrű program miatt nem jutottam el. 

 
B) milyen kritikai megjegyzéseid vannak - 
C) javaslat:  

https://www.paralleldreams.co.uk/about
https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-of-interski-2019-part-2?fbclid=IwAR0ZdMiJxejNqVEK0__JF6tmFnFNkpdNrJzSDCprIIDufb_1HaGFEYIo1Hk%09%09
https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-of-interski-2019-part-2?fbclid=IwAR0ZdMiJxejNqVEK0__JF6tmFnFNkpdNrJzSDCprIIDufb_1HaGFEYIo1Hk%09%09
https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-of-interski-2019-part-2?fbclid=IwAR0ZdMiJxejNqVEK0__JF6tmFnFNkpdNrJzSDCprIIDufb_1HaGFEYIo1Hk%09%09
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 A témára érdemes lenne egy érdeklődő aspiránst ráállítani, és a gyakorlatban is 

kipróbálni a „mindfulness” módszert. 

 Ha van rá lehetőség, akkor célszerű lenne felkérni egy közös foglalkozásra Derek 

Tate-et is. Van rá esély, hogy 2018 után ismét egyidőben legyünk Kaprunban! 

https://www.youtube.com/watch?v=IX4OqHuRYSk  

D) Forrás:  

 IASI Interski kiadvány: http://online.flipbuilder.com/pgfa/wwbd/ 

 Absztrakt: http://interski2019.net/activity/flowing-with-mindfulness/   

 Reflections of Interski 2019 - part 1: The culmination of a journey: 

https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-from-interski-2019-part-

1?fbclid=IwAR0leH8M_O-VgKPdO_M-

oEvsQxJbopDx7o0uEO5xFQsyvHRGhy95C3XOEmE 

 Reflections of Interski 2019 - part 2: The journey of a team and what we learnt. 

https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-of-interski-2019-part-2  

 Teaching vs. technical: Are we producing snowsport instructors that the industry 

needs or wants?https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-

are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-

wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfA

CD7F0Nsz2lo 

 https://www.facebook.com/IrishInterskiTeam/  

 Shona & Derek Tate: 

https://www.paralleldreams.co.uk/about?fbclid=IwAR0ZdMiJxejNqVEK0__JF6tm

FnFNkpdNrJzSDCprIIDufb_1HaGFEYIo1Hk  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IX4OqHuRYSk
http://online.flipbuilder.com/pgfa/wwbd/
http://interski2019.net/activity/flowing-with-mindfulness/
https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-from-interski-2019-part-1?fbclid=IwAR0leH8M_O-VgKPdO_M-oEvsQxJbopDx7o0uEO5xFQsyvHRGhy95C3XOEmE
https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-from-interski-2019-part-1?fbclid=IwAR0leH8M_O-VgKPdO_M-oEvsQxJbopDx7o0uEO5xFQsyvHRGhy95C3XOEmE
https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-from-interski-2019-part-1?fbclid=IwAR0leH8M_O-VgKPdO_M-oEvsQxJbopDx7o0uEO5xFQsyvHRGhy95C3XOEmE
https://www.paralleldreams.co.uk/post/reflections-of-interski-2019-part-2
https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7F0Nsz2lo
https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7F0Nsz2lo
https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7F0Nsz2lo
https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7F0Nsz2lo
https://www.facebook.com/IrishInterskiTeam/
https://www.paralleldreams.co.uk/about?fbclid=IwAR0ZdMiJxejNqVEK0__JF6tmFnFNkpdNrJzSDCprIIDufb_1HaGFEYIo1Hk
https://www.paralleldreams.co.uk/about?fbclid=IwAR0ZdMiJxejNqVEK0__JF6tmFnFNkpdNrJzSDCprIIDufb_1HaGFEYIo1Hk
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6 AUSZTRÁLIA  

  

6.1 AUS sífutó workshop: Developing versatile Nordic instructors 
who adapt lessonns to suit our environment 

 
1. Időpont: csütörtök délelőtt 

2. Tartotta Jane Scheer, Zac Zaharias 
3. A foglalkozás tartalma 

 Az ételfestékkel kijelölt pályán páros feladatokat végeztünk. 

 Bot nélkül gyakoroltuk a korcsolyázó stílust. 

 A felfestett vonalon átlépéssel az elrugaszkodás dinamikáját, a hosszabb csúszófázist 

és az egyensúlyt fejlesztették. 

 Játékos feladatként váltóversenyt rendeztünk, amelynek során kettesével 

összekapaszkodva a belső sít egyenessiklásban tartottuk, a külső sível pedig 

szinkronban rugaszkodtunk. 

4. A lebonyolítás jellemzői 

 Végre távolabb mentünk a lifttől, és egy egészen nyugodt, eldugott pályaszakaszon 

dolgoztunk. 

5. Szubjektív értékelése (újdonság, +/-, alkalmazás, forrás) 

 Az ausztrál oktató-páros nagyon szimpatikus volt. Fellépésükről és technikájukról 

lerítt, hogy egyikük sem az élsportból érkezett. Ez azonban valójában csak hozzátett az 

oktatásuk minőségéhez. Barátságos stílusuk és „elvárásoktól mentes”, elfogadó 

attitűdjüket kifejezetten motiválónak éreztem. 

 Bennem nagy tiszteletet ébreszt az a figyelem és érdeklődés, amelyet Jane és Zac a 

kollégák iránt tanúsított. 

  

https://www.apsi.net.au/team/jane-scheer/
https://www.apsi.net.au/team/zac-zaharias/
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6. Forrás 

 Absztrakt: http://interski2019.net/activity/how-we-create-successful-instructors-using-

our-fundamental-mechanics-and-lesson-essentials/  

 Összefoglaló FB bejegyzés: 

https://www.facebook.com/jane.scheer.7/posts/1547689395362886 

 APSI FB: https://www.facebook.com/APSI.Inc/  

 APSI Nordic képzési rendszer: https://www.apsi.net.au/what-we-do/professional-

development/nordic/ 

 Zac Zaharias a Wikipedián: https://en.wikipedia.org/wiki/Zac_Zaharias   

 

  

http://interski2019.net/activity/how-we-create-successful-instructors-using-our-fundamental-mechanics-and-lesson-essentials/
http://interski2019.net/activity/how-we-create-successful-instructors-using-our-fundamental-mechanics-and-lesson-essentials/
https://www.facebook.com/jane.scheer.7/posts/1547689395362886
https://www.facebook.com/APSI.Inc/
https://www.apsi.net.au/what-we-do/professional-development/nordic/
https://www.apsi.net.au/what-we-do/professional-development/nordic/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zac_Zaharias
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7 NÉMETORSZÁG  
 

7.1 GER alpesi workshop: A successful ski class with IIT (inspiring – 
individual – target oriented ski lessons) 

 

 
 

1. Időpont: csütörtök délután 

2. Tartotta: Fanny Chmelar, Tim Fritz  
3. A foglalkozás tartalma 

A németek hat fő összetevőt jelöltek meg, mint a sikeres foglalkozás garanciája: 

 Strukturáld az órádat 

 Válassz sítechnikai fókuszt 

 Használj hatékony és inspiráló módszereket 

 Alakíts ki elismerő és pozitív légkört 

 Ügyfélorientáltság 

 Ébressz érzelmeket 

4. A lebonyolítás jellemzői 

 A foglalkozást a címnek megfelelően úgy építették fel, hogy részletes magyarázatokkal 

bemutasson egy mintaórát. Ennek érdekében hat fő önkéntesen jelentkezhetett 

„kísérleti nyúlnak”. Ezúttal én is „beadtam a derekam” (sajnos nem csak képletesen – 

saját jegyzet…).  

5. Szubjektív értékelése (újdonság, +/-, alkalmazás, forrás) 

 Két okból választottam ezt a programot. Egyrészt az egyik személyes kedvencem a 

német demo oszlopos tagja, Fanny, aki nem csak élsportolói múltjával és különleges 

adottságaival (évekig az Alpesi Sí VK legmagasabbja volt a nők között), hanem egyéni 

stílusával is kiemelkedik az Interski résztvevői közül. Másrészt a Felix Neureuther  

 nevével fémjelzett másik német program (Kids on snow & move smart!) annyi 

érdeklődőt vonzott, hogy itt sokkal nyugodtabb körülmények voltak várhatók. 

 A kreatív ötletekkel teli workshopot enrergikusan vezették le a német kiképzők, 

egymásnak adva a szót. 

https://skilehrerverband.de/mitarbeiter/tim-fritz/
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 Különösen emlékezetes volt az „utazunk a buszon” feladat, ahol zenére kellett lazulva 

sízni a buckás pályán. 

 Külön hangsúlyt fektettünk a korai, erőteljes bottűzésre, ami számomra nagyon 

meglepő volt, és ilyen rövid idő alatt nem is igazán éreztem rá...(nagyon érdekes 

ugyanakkor, hogy az Interski után négy héttel a Dachstein gleccseren mennyit segített 

ennek a korábbi megtapasztalása éppen az ellenkező értelmű instrukció 

elfogadásában!) 

 

6. Források 

 Absztrakt: http://interski2019.net/activity/a-successful-ski-class-with-iit/  

 BASI beszámoló: http://www.basiinterski.org.uk/a-successful-ski-class-by-team-

germany/  

 Interski Deutschland workshopok: https://www.dvs-

interskideutschland.de/Kongresse/Workshops-Team-GER 

 Demoteam Germany FB: 

https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__[0]=68.ARAqazAGXw

MTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-

eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skK

AE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-

rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-

Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUK

Tce3MCoAN-np1LptGYLnwo--

EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgy

OxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC  

 

  

http://interski2019.net/activity/a-successful-ski-class-with-iit/
http://www.basiinterski.org.uk/a-successful-ski-class-by-team-germany/
http://www.basiinterski.org.uk/a-successful-ski-class-by-team-germany/
https://www.dvs-interskideutschland.de/Kongresse/Workshops-Team-GER
https://www.dvs-interskideutschland.de/Kongresse/Workshops-Team-GER
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
https://www.facebook.com/demoteamgermany2015/?__xts__%5b0%5d=68.ARAqazAGXwMTJQaQwFI7KKGZKD0Yff69alwg30NULURnc4lyyOqg-eUY847NqYS3ErPJv9AnfCXOa1srDPxWYBmFFuUn2E54sITLeyRYT5PysDuMDhSFR_skKAE8NyCRxTYjWjJfnyZL4x2ua-dl7q3tUlzSUN12uAE-rkREwlMrrclehjZzCBsToQBSKueA06gfRJnfzpM3h_IqRMTxhRVeOTiD2qcU_1BgIVP-Ql_goehMd_EfIW8VA1pAmqyNLg8tuheU9dmrDx1lLM4ORvlwhUWbngy5eY2t8C0cUKTce3MCoAN-np1LptGYLnwo--EaT82gUekp1dVrPBanCROw0CeNb1av3vIasVCCh66YikI_w_nvtRMXst0lEWbBpXv3cgyOxCvzf8PSB9qaphup6p98vELTFPaV4-N3qTRqfKP_0x8CMLUC
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8  BULGÁRIA  
 

8.1 BUL sífutó workshop: Cross-Fit through Cross Country Skiing 
 

 
 

1. Időpont: péntek délelőtt 

2. Tartotta: Ekaterina Dafovska, Spas Dimitrov („Spaceman”) 
3. A foglalkozás tartalma 

 A workshop résztvevőivel a sífutó alap- és haladóiskola különböző gyakorlatainak 
keringésre tett hatásait teszteltük.  

4. A lebonyolítás jellemzői 

 A demonstrátorok pulzusmérő órát viseltek, és minden bemutató kör után közölték az 

aktuális pulzusukat.  

5. Szubjektív értékelése (újdonság, +/-, alkalmazás, forrás) 

 A sportoktatásban alapkészségeket és koordinációt fejlesztő gyakorlatokat sajátos 

megközelítés kifejezetten pulzusra végeztetni. Ugyanakkor ha „out of the box” nem csak 

edzésmódszertanban gondolkodunk, akkor valóban van létjogosultsága a 

pulzuskontrollnak a szabadidősportban is. Belátható az is, hogy a pulzusmérő óra 

használatával az oktató garantálhatja a tanítványok egészségesebb, kockázatmentesebb 

oktatását. Ezen túl a módszer tudatosabbá teheti a tanítványokat és motiválhatja is őket 

akár amatőr, akár magas szinten. 

 A bolgár kollégák gyenge angoltudása miatt korlátozottan jött át a foglalkozás 

mindanivalója. 

 Ennek ellenére óriási élmény volt egy Olimpiai Bajnokot (nagano 15 km biatlon) 

testközelből látni és lekövetni. 

 

6. Forrás 

 Absztrakt: http://interski2019.net/activity/cross-fit-through-cross-country-skiing/ 

 A témához közvetetten kapcsolódó szuper anyag a Fischertől. 

https://www.fischersports.com/us_en/explore/nordic-highlights/skiletics-training-

program 

http://interski2019.net/activity/cross-fit-through-cross-country-skiing/
https://www.fischersports.com/us_en/explore/nordic-highlights/skiletics-training-program
https://www.fischersports.com/us_en/explore/nordic-highlights/skiletics-training-program
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9  USA  
 

    
 

9.1 USA alpesi workshop: People Skills Fundamentals  
 

1. Időpont: péntek délután 

2. Tartotta Ann Schorling 
3. A foglalkozás tartalma 

 Az amerikai síoktatók szövetsége (PSIA-AASI) tudományos alapokon nyugvó, összetett 

elméleti háttérre alapozza oktatási rendszerét, amely hagyományosan ügyfélorientált, 

a tanítványt helyezi a középpontba. Az elméletük alapvetése, hogy oktatóként nem 

elsősorban azt kell megtanulnunk, hogyan tanítsunk, hanem hogy milyen módon 

segítsük az embereket a tanulásban. Az oktató sítechnikai készsége önmagában nem 

elegendő. Elsősorban azt kell megtanulnunk, hogy milyen módon tudunk interakcióba 

lépni a tanítványokkal. 

 A PSIA által kidolgozott elméleti háttér bármilyen szintű és tapasztalatú oktatónak 

gyakorlati segítséget ad az önértékeléséhez, saját maga fejlesztéséhez annak 

érdekében, hogy még kiválóbb oktató legyen. 

 Ehhez három fő oktatói készségcsoportnak kell a birtokában lennünk, és ezeket 

folyamatosan fejlesztenünk: 

o „emberi készségek” 

o „tanári készségek” 

o „technikai készségek” 
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 Az „emberek” „építőkő” az interperszonális készségeket helyezi a fókuszba, melyek 

alapvetően meghatározzák az oktató és a tanítvány közti kapcsolat minőségét, ezek 

birtokában: 

o megvalósítható a jó csoportdinamika, elkötelezés/bevonás, motiváció és 

együttműködés, 

o fejleszthető az érzelmi intelligencia és kognitív rugalmasság1, 

o megfelelő emberi kapcsolatok alakíthatók ki a „mélyebb” tanulás 

érdekében. 

 A „people skills” szakkifejezéshez kapcsolják még rendszerint az alábbi készségeket: 

hatékony kommunikáció, megértés, beleérző-készség, tisztelettudó interakció, 

termékeny munkakapcsolat kialakítása a konfliktusok minimalizálásával, kölcsönös 

bizalom megteremtése stb. 

 Az oktató emberi készségeinek négy alapvető pillére a PSIA-AASI modelljében:  

1. Kölcsönös bizalom megteremtése 

 Átláthatóság: célok kijelölése, elvárások meghatározása 

 Tanítvány tisztelete 

 Összetartó légkör 

 Kockázatok csökkentése: jó döntések  

2. Értelmes, kétirányú kommunikáció 

 Szóbeli kommunikáció 

 Nonverbális kommunikáció (testbeszéd) 

 Aktív odafigyelés 

 Visszajelzés 

3. Saját érzelmek és cselekedetek felismerése, megértése és kezelése (érzelmi 

intelligencia!) 

 Öntudat (önkritika) 

 Önmenedzsment (belső és külső kritika befogadása és visszacsatolása) 

4. Mások viselkedésének („viselkedéseinek”!), motivációinak és érzelmeinek 

felismerése és befolyásolása a jó csoportdinamika érdekében 

 Közösségtudatosság 

 Közösségépítés 

 

                                                 
1 kognitív rugalmasság kevésbé elterjedt kifejezés. Akiben megvan ez a készség, képes megalkotni új szabályokat, vagy a meglévőket úgy 
felhasználni és kombinálni, hogy hatékonyan és többféleképpen tudja csoportosítani a dolgokat. 
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A lebonyolítás jellemzői 

 A workshopot Ann Schorling, a PSIA női democsapatának oszlopos tagja tartotta.  

 Sok csúszás, baráti hangulat és világos magyarázatok jellemezték az együtt töltött két 

órát.  

 Ann bizonyította, hogy az előre megtervezett, szigorú tematikához való ragaszkodás 

helyett sokkal jobb, ha az oktató a tanítvány(ok) igényeihez és motivációihoz (az ő 

reakcióikhoz és kérdéseikhez), illetve a körülményekhez alkalmazkodik (folyamatosan 

adaptálja az óratervét), ezzel lehet igazán hatékony „tanulási környezetet” teremteni. 

Az ilyen oktató az igazán „jó vezető”. 

 Az egyik lift-felmenet alkalmával alkalmam nyílt hosszabban is beszélgetni Ann-nel, aki 

megerősítette a következő alfejezetben leírt gondolataimat. 

4. Szubjektív értékelése (újdonság, +/-, alkalmazás, forrás) 

 A foglalkozáshoz kapcsolódó előadásban (amit nem a helyszínen, hanem utólag, 

videón néztem meg) kiemelték, hogy az amerikai piacon a síoktatásban részt vevő 

vendégeknek csupán 15 százaléka tér vissza az első kurzus után. Azaz a vendégek 85 

százaléka lemorzsolódik!!! 

 Közülük szinte soha senki nem az oktató sítudása miatt elégedetlen. Gyakran előfordul 

azonban, hogy az oktató viselkedése, emberi tulajdonságai nem szimpatikusak a fizető 

vendégnek. Ez arra mutat, hogy a kapcsolatteremtés minősége döntő! A 

vendégek/tanítványok a köztük és az oktatójuk között kialakult emberi kapcsolatra 

emlékeznek, és elsősorban ezért jönnek vissza.  

 Ezt a kapcsolatot alapvetően meghatározza az oktató empátiája, érzékenysége, illetve 

a lelkesedés átadásának képessége. Az amerikaiak szerint ezek mind-mind fejleszthető 

készségek. És éppen ez az a (és szinte az egyetlen olyan!) sízésnek, amiben mi, oktatók, 

különösen a kiképző oktatók tenni tudunk a sízés és a síoktatás fenntarthatóságáért, 

amivel befolyásolni tudjuk a síoktatásra vágyó vendégek lemorzsolódását. 

 Az én szívemhez és szakmai meggyőződésemhez is közel áll az amerikaiak új modellje, 

a „Learning Connection”. Ennek alapvetése, hogy oktatóként nem elsősorban azt kell 

megtanulnunk, hogy hogyan tanítsunk, hanem hogy milyen módon segítsük az 

embereket a tanulásban. 

 Az amerikai modell egyáltalán nem tartalmaz forradalmi újdonságokat. A leírt 

elméletek és gyakorlatban is bemutatott módszerek a képzett és tapasztalt hazai 

oktatók számára valószínűleg nem ismeretlenek. Ugyanakkor nagyon hasznos, hogy az 

amerikaiak rendszerbe foglalták és világosan leírták azt, amit az élvonalbeli oktatók a 

mindennapi munkájuk során alkalmaznak. 

 Az PSIA-AASIi keretrendszere a képzésben részt vevő oktatójelöltek számára is 

könnyen áttekinthető, a már végzettek számára pedig lehetőséget ad az értékelésre 

és a fejlődésre – akár saját maguk, akár a síiskolavezetők hatékony segítsége lehet.  

 A síiskolavezetőktől mindig azt halljuk, hogy „Mi olyan oktatókat alkalmazunk, akik 

emberileg jók, mert sízni és oktatni meg tudjuk őket tanítani, de pedagógusnak 

születni kell…” Ehhez képest az amerikaiak úgy gondolják, hogy nem csak az 

oktatásmódszertan, hanem az emberi tulajdonságok is taníthatók. A „jó tanítás” 
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jellemzőinek részletes leírásával olyan keretrendszert hoztak létre, amelynek révén a 

hiányzó készségek felfedezhetők és fejleszthetők.  

 A foglalkozás keretében bemutatott „tökéletes óra” az, amikor könnyűnek és 

természetesnek érezzük a vendéggel való munkát, a tanítványunk fejlődik és 

elégedett. Ez a „Learning Connection Model”(LCM) lényege, ez írja le, hogy a 

„tökéletes óra” akkor jön létre, ha a modellt képviselő háromszög (lásd fent) minden 

sarkára megfelelő hangsúly jut. Az emberi és a technikai szempontok mellett a 

„tanítási készségek” elsajátítása is elengedhetetlen annak megértéséhez, hogy az 

adott óra mitől volt gördülékeny, mi kell ahhoz, hogy a tanítványaink (és mi magunk 

is!) szomjazzák az „élethosszig tartó tanulás”-t. Mindehhez elsősorban az emberi 

kapcsolatainkra kell odafigyelnünk, és megfelelően kell alkalmazkodnunk az adott 

közösségi környezethez. 

5. Forrás 

 Absztraktok: http://interski2019.net/activity/indoor-lectures/  

 PSIA interski: https://www.thesnowpros.org/events/interski 

 PSIA The learning connection presentation supplement: 

https://docplayer.net/152508863-The-learning-connection-teaching-

snowsports.html 

 The Learning Connection video: 

https://www.youtube.com/watch?v=I5wzlTX6W2M&feature=youtu.be 

 The Impact of PSIA-AASI’s Interski People Skills Presentation + Video Highlight Reel: 

https://www.thesnowpros.org/news/id/2127/the-impact-of-psia-aasis-interski-

people-skills-presentation-video-highlight-reel  

 People Skills Fundamentals – USA Indoor Lecture: 

https://www.youtube.com/watch?v=zw5EBPVTBKg&list=PLtmK-

g4jQeEaDfqH97w2iGAy_6hTk8DA7&index=8&t=0s 

 Hasonló témába ásta bele magát az ír csapatvezető, Derek Tate is, lásd: „Teaching vs. 

technical: Are we producing snowsport instructors that the industry needs or 

wants?” https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-

producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-

wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7

F0Nsz2lo 

 

 

  

http://interski2019.net/activity/indoor-lectures/
https://www.thesnowpros.org/events/interski
https://docplayer.net/152508863-The-learning-connection-teaching-snowsports.html
https://docplayer.net/152508863-The-learning-connection-teaching-snowsports.html
https://www.youtube.com/watch?v=I5wzlTX6W2M&feature=youtu.be
https://www.thesnowpros.org/news/id/2127/the-impact-of-psia-aasis-interski-people-skills-presentation-video-highlight-reel
https://www.thesnowpros.org/news/id/2127/the-impact-of-psia-aasis-interski-people-skills-presentation-video-highlight-reel
https://www.youtube.com/watch?v=zw5EBPVTBKg&list=PLtmK-g4jQeEaDfqH97w2iGAy_6hTk8DA7&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zw5EBPVTBKg&list=PLtmK-g4jQeEaDfqH97w2iGAy_6hTk8DA7&index=8&t=0s
https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7F0Nsz2lo
https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7F0Nsz2lo
https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7F0Nsz2lo
https://www.paralleldreams.co.uk/post/teaching-vs-technical-are-we-producing-snowsport-instructors-that-the-industry-needs-or-wants?fbclid=IwAR2wkqTXugeMEYsZD1W9U7KHLtCmvOUizp0URZeWMlC3OGfACD7F0Nsz2lo
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9.2  USA sífutás előadás: Learning Connection framefork and agility 
skills 

 

 

 
 

1. Időpont: péntek délután 
2. Előadó: Greg Rhodes, David Lawrence, Emiliy Lovett 

 
3. Legfőbb tartalmi elemek  

Az előadás során az amerikai kollégák először elmagyarázták az „agility drills” (mozgékonysági 
gyakolratok) elméleti hátterét. Ezek technikafejlesztő alapiskolai gyakorlatok a motoros mozgási 
képességek hatékony fejlesztésére. Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=H0iFbKKWlaw&list=PLtmK-

g4jQeEaDfqH97w2iGAy_6hTk8DA7&index=5&t=0s    
Ezután bemutatták, hogy a gyakorlati workshopon alkalmazott tematika és módszerek hogyan 
illeszkednek a „Learning connection” modelljükbe. 

 
4. Szubjektív értékelés:  

A) Újdonság, pozitívum:  

 A PSIA a négy évvel ezelőtt Ushuaiaban bemutatott modelljét úgy fejlesztette tovább, hogy 

éppen az engem személyesen leginkább érdeklő emberi készségek fejlesztését, 

fejleszthetőségét emelték ki. 

B) milyen kritikai megjegyzéseid vannak - 
C) javaslat:  

 Az SMSZ oktatóképzési és -továbbképzési rendszerébe is adaptálható lenne az amerikaiak 

által alkalmazott szemléletmód, amely a piaci igényeknek megfelelően nem elsősorban (és 

kizárólag) az oktatók technikai képességeit és készségeit helyezi előtérbe. A megfelelő (a 

tanítvány és az oktató számára is gyümölcsöző) tanulási környezet kialakítása elsősorban 

az oktató emberi értékein, jellemén, továbbá a tanítási módszerein múlik. A 

mozgáskészségek mellett ezek a készségek is fejleszthetők. Az SMSZ-nek is érdemes lenne 

továbbfejlesztenie az erre irányuló képzési stratégiáját az a nemzetközi tapasztalatok 

felhasználásával. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0iFbKKWlaw&list=PLtmK-g4jQeEaDfqH97w2iGAy_6hTk8DA7&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H0iFbKKWlaw&list=PLtmK-g4jQeEaDfqH97w2iGAy_6hTk8DA7&index=5&t=0s
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D) Forrás:  

 Learning Connection & Cross Country Agility Drills – USA Indoor Lecture: 

https://www.youtube.com/watch?v=H0iFbKKWlaw&list=PLtmK-

g4jQeEaDfqH97w2iGAy_6hTk8DA7&index=5&t=0s 

 Interski 2019 First Chair Podcast: https://soundcloud.com/snowpros/first-chair-

interski-2019-cross-country-workshop  

 

 
   

https://soundcloud.com/snowpros/first-chair-interski-2019-cross-country-workshop
https://soundcloud.com/snowpros/first-chair-interski-2019-cross-country-workshop
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10 ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK 
 

10.1  #Pamporovo 
 
Különleges volt a helyszín: számomra meglepetés volt, hogy a balkáni jellemzők mellett sok 
szempontból magas színvonalú volt a szolgáltatás. Rengeteg ember dolgozott a rendezvényen, a 
helyiek tényleg kitettek magukért. Különösen tetszett, hogy a műsor része volt a helyi folklór 
bemutatása. Szállásadónk az a Ekaterina Dafovska volt, aki Nagano Olimpiai Bajnoka 15km biatlonban. 
Felejthetetlen élmény marad számomra, hogy személyesen találkozhattam nem csak vele, hanem 
Rumyana Neykova-val is, aki Pekingben szintén olimpiai aranyat nyert női egypárevezősben. 
 

 
1. ábra Rumyana Neykova evezős és Ekaterina Dafovska, biatlon Olimpiai Bajnokok társaságában. 
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10.2  #Demo 
 

 
2. ábra Hungarian Interski Demoteam 2019 

Nekem nagyon tetszett, hogy a Hungarian Interski Demoteam ismét egy nagylétszámú, friss, de már 
kipróbált csapattal képviselte az SMSZ-t. Külön megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy a 
helyszíni edzéseket testközelből láthattam, sőt kicsit asszisztálhattam is a munkához „vízhordóként” és 
„bébiszitterként”. Hab volt a tortán, hogy – bár a felkészülésben ezúttal nem vettem részt - az utolsó 
napi záródemoban beállhattam a „büfékocsiba”. Bár a 2011 előtti felkészülés emlékei rég a múlt 
ködébe vesztek, Sankt Anton és Ushuaia után mégis nosztalgikus érzésekkel csúsztam le a csapat 
részeként, hatalmas élmény volt megint nagyszámú közönség előtt sízni.  

 

 
3. ábra Jól esett, hogy – bár a felkészülésben ezúttal nem vettem részt - az utolsó napi záródemoban beállhattam a 

„büfékocsiba”. 

Ezután – az össznépi lecsúszás helyett - külön jól esett a nemzetközi „nordic demo”, bár a két futam 

közti rohanós átöltözés nagyon nem hiányzott. Nordic demo 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=tfrOT3y079c&feature=share&fbclid=IwAR2ui3Ae0pE5z8R9pIVP

NoQHhom4sZORTMvNHRbPph5rWwv3RSE2c4I7Dv4  

Nordic demo 2. (2’20”-tól) : https://www.facebook.com/watch/?v=1188680854647132 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tfrOT3y079c&feature=share&fbclid=IwAR2ui3Ae0pE5z8R9pIVPNoQHhom4sZORTMvNHRbPph5rWwv3RSE2c4I7Dv4
https://www.youtube.com/watch?v=tfrOT3y079c&feature=share&fbclid=IwAR2ui3Ae0pE5z8R9pIVPNoQHhom4sZORTMvNHRbPph5rWwv3RSE2c4I7Dv4
https://www.facebook.com/watch/?v=1188680854647132
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4. ábra A záróesti "Nordic Demo" bátor résztvevői kifagyott demopályán mutatták meg, hogy mit tudnak a sífutók. 

A Hungarian Interski Demoteam és a több nemzeti szövetség demonstrációinak részletes elemzését 
bizonyára elolvashatjuk/meghallgathatjuk az SMSZ Szakmai Alelnökétől és Demo vezetőjétől, a saját 
meglátásaimat kifejezetten csak a „közönség szempontjából” rögzítem itt. 
A mieink „lábemelgetős” show-eleméről előzetesen azt gondoltam, hogy elcsépelt lesz, de élőben 
nagyon jól mutatott, és a közönség is hálás volt a „parasztvakításért”. Mindenképpen érdemes 
kiemelni a techhnikai bemutatónkat, amely a három páros fegyelmezett, demonstratív sízésével 
szerintem kiválóan sikerült, és tiszteletet parancsoló volt 
A hétfői nyitó demoshow emlékezetes pillanata marad számomra, amikor Nagy-Britannia csapata az 
Union Jack mellett az EU zászlaját is kihúzta a közönséggel szemben. A svájciak virtuozitását fémjelezte, 
hogy több sífutójuk is vállalt ugratást a kickeren. Nagy kedvencem a kanadai csapat, akik ugyan messze 
nem síznek annyira egységesen és precízen mint mondjuk a mezőny egyértelmű legjobbjai, a svájciak, 
mégis látványos és laza sízést mutattak be ismét. 
Hasonló képet mutatott a horvát democsapat, akik inkább a veteránok közé tartoznak, mégis olyan 
ütős, vagány és karakteres sízést mutatnak, ami lenyűgöző. 
Érdekes volt számomra az új-zélandi demo. Senki más nem operált egy futamon belül ilyen 
sebességkülönbségekkel. Látványos és demonstratív volt a lassúból gyorsba váltó tempó és ritmusuk. 
A házigazda bolgárok nagylétszámú sportos menetein sokat dobott a ledsoros jelmez, gyönyörű 
látványt nyújtottak. Az argentinok a záró demojukra még álarcot is öltöttek. Több nemzet is belefűzött 
néptánc-elemeket a demo-menetébe, de ezek szerintem egyáltalán nem mutattak jól, messze voltak 
a közönségtől. 
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10.3  #Vagányság 
 

Hihetetlen és tiszteletet ébresztő mutatványt láthattunk a Hungarian Interski Demoteam 
újoncától, Koloszár Balázstól. A nyitónap nehéz, kásás hóviszonyai között éppen a 
legmeredekebb szakaszon Balázs egy látványos bukással szórakoztatta a közönséget. A 
baljósan induló, majd nem mindennapi hátrabukfenccel folytatódó mozdulatsor nem 
zökkentette ki Balázst, elképesztő lélekjelenléttel csak úgy fordultában megigazította a 
ruházatát, és „golyóban” repesztett a közben elhúzó csapat után. A lapos közepére sikerült is 
beérnie őket, lazán beállt a helyére, és a ritmust felvéve fejezte be a gyakorlatot.  
 

  
5. ábra Koloszár Balázs látványos mentése. Le a kalappal! 

10.4 #Freestyle 
 
2011-ben még csak a demopálya kerítésén túl volt épített kicker, amiről kizárólag a svájciak ugrottak a 
demo részeként. 2015-ben már a demopálya középső szakaszán, a szélére shapeltek egy kisebb kickert 
(amin jómagam is produkáltam egy előre nem tervezett, művészinek nem nevezhető, ám annál 
emlékezetesebb mozdulatot…). Pamporovoban pedig a demolejtő aljára, a nézőtérhez közel építettek 
egy nagyobb kickert, amit a legtöbb csapat bevállalt a show részeként. A záróeste még a mieink közül 
is ugrottak (egyenesen) a legbátrabbak. Jó volna, ha 2023-ban már ebben is felkészültebb lenne a 
csapat (a 2015-ben elindított hagyományokat követve)! 

 

 
6. ábra A svájciak a demolejtő aljába épített kickeren is otthonosan mozogtak.. 
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10.5  #Equity 
 
A 2019-es Interski minden eddiginél sokszinűbb volt. A hagymányos Interski Skischoolban környékbeli, 
hátrányos helyzetű gyerekeket oktattak a nemzetközi résztvevők. Az SMSZ csapata is kivette a részét 
ebből a karitatív tevékenységből két fővel.  
Számos csapat adaptív programmal is készült, többen mozgáskorlátozott delegáltakkal mutatkoztak be 
nem csak a workshopokon, hanem a demokon is. A horvát csapat ebben is kiemelkedő volt, egyenesen 
a szlalom paralimpiai bajnokkal virítottak. Az SMSZ delegációjából Fábián Attila volt az, aki az adaptív 
programok nagy részén részt vett. 
A legtöbb csapat kifejezett hangsúlyt helyezett arra, hogy a női csapattagjaik is reflektorfénybe 
kerülhessenek! 
 

 
7. ábra Az amerikaiak külön női demoval is jelentkeztek. Erről érdemes lenne példát vennünk 2023-ban 

 

 
8. ábra "Hungry Cats", az SMSZ női demója (korábbi fotó)  
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10.6  #Multisport  
 
Az alpesi szakágon kívül jól látható volt a telemark és a snowboard is. A sífutó program ugyan sajnos 
egy viszonylag eldugott pályarészen zajlott, viszont a záró esti közös, nemzetközi „nordic demo”-val 
lehetőség volt egy rövid bemutatkozásra, még ha a kifagyott, meredek demolejtő nem is volt ideális 
terep a sífutó mozgás szépségeinek népszerűsítésére. Külön színfolt volt a horvát democsapat részét 
képező hegyikerékpáros versenyző, aki a demoshowk részeként a nyitónapon elképesztő sebességgel, 
nyíl egyenesen száguldott le a kásás demolejtőn. Ugyanezt a mutatványt a záróeste kifagyott pályáján 
már csak „gatyaféken” sikerült befejezni, de ez semmit nem vont le a látványból: 
https://www.youtube.com/watch?v=d1swtv8KX5c  
Jó lenne, ha 2023-ban az alpesi, sífutó és adaptív szakágakon túl az SMSZ képviseltetné magát 
telemark, snowboard és freestyle szakemberekkel is! 
 

 
9. ábra A horvát csapat sokszínűségét erősítette a szlalom paralimpiai bajnok és egy DH-kerékpáros is. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d1swtv8KX5c
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10.7  #Szervezés 
 
A körültekintő előkészítés és kiváló rendezvényszervezés egyik említésre méltó részlete volt a 
demolejtő aljában a ratrakgarázsból kialakított, folyamatosan őrzött depó, ahol minden nap ott 
lehetett hagyni a felszerelést. A programok közti szünetekben ez a hely volt a közösségépítés egyik fő 
helyszíne, sok-sok rövid „öltözői beszélgetéssel” és az utolsó napokon ruhacserékkel. 

 

 
10. ábra A ratrakgarázsból kialakított, folyamatosan őrzött depó. 

Kritikai észrevételek:  

 Kár, hogy a nagy kivetítő és a színpad a demolejtő aljától jobbra-hátra helyezkedett el. Sokat 

hozzátett volna a látványhoz, ha ugyanabból a szögből nyomon lehetett volna követni a 

párhuzamosan zajló műsort élőben és virtuálisan is. 

 Sokkal gördülékenyebb lett volna mindenki számára, ha a naponta megtartott, nemzetközi 

csapatvezetői megbeszéléseken kezdeményezett programváltozásokat a rendezők azonnal 

elérhetővé tették volna online is. A csapaton belül ezt megoldottuk, minden reggel én magam 

osztottam meg a delegáció csoportchatjében az Ágoston által hazahozott, frissített programot. 
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10.8  #PR 
 
Az Elnökségtől érkezett hivatalos felkérést az Interskivel kapcsolatos PR feladatok teljes körű 
intézésére ugyan nem vállaltam el, a bőrömből kibújni mégsem tudtam. Az SMSZ képviseletében a 
sielok.hu részéről Wesselényi Andreával megállapodtam, hogy megismételjük, sőt továbbfejlesztjük a 
2015-ben már bevált interjúsorozatot (ezúton is köszönjük!). A pamporovoi delegáció összes tagjával 
leegyeztettem egy egységes kérdőívet. Ennek eredménye a sielok.hu-n elérhető. A fényképes 
(köszönet Mauglinak) interjúk hozzájárulnak a delegációtagok karakterépítéséhez, a személyes és 
szervezeti marketinghez: https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-bemutatjuk-a-magyar-
delegacio-tagjait/ 
 

 
11. ábra A helyszíni fotózás sokak türelmét próbára tette, de megérte! 

  
  

https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-bemutatjuk-a-magyar-delegacio-tagjait/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-bemutatjuk-a-magyar-delegacio-tagjait/
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10.9  #Közösség 
 
Erről szól az Interski! Öt napon keresztül többszáz „egyívású” emberrel együtt lenni. Folyamatos 
szakmázás és lelkesedés. Tapasztalatcsere, tudásátadás és inspiráció. Régi barátok és új kapcsolatok. 
Szaknyelvi innováció és mozgástanulás. Már várom a 2023-as Levi Interskit! 
 

 
 

12. ábra A záróesti show résztvevőként és nézőként egyaránt felejthetetlen élmény! 

 
 

13. ábra A közeli helyszín előnye volt, hogy az SMSZ nagylétszámú küldöttséggel képviseltethette magát. Ez hozzájárult az 

SMSZ csapatának épüléséhez is. 
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14. ábra "Reunion"! 

 
 

15. ábra Mindegy, hogy finnugor vagy angolszász, a síoktatók "egyívásúak"! 
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16. ábra A nemzetközi sífutó-közösség folyamatosan együtt mozgott a programokon. 

 

 
17. ábra Öröm volt látni, hogy a Hungarian Interski Demoteam felfrissült, és összetartóbb, mint valaha! 
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10.10 #Köszönet 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy 2011 és 2015 után ismét 
részt vehettem egy Interski kongresszuson.  
 

 
18. ábra Ágoston vezetésével minden este közösen beszéltük át az elmúlt nap tapasztalatait és a következő nap 

feladatait. 

 

 
19. ábra A delegáció "menedzsmentje". 
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11 Delegációtagok 
 

 
20. ábra Az Interski szervezetben Magyarorazágot képviselő SMSZ küldöttségét színesítették a Polacskó-gyerekek 

és az ISE csapata is. 

Kattints a névre a Sielők.hu interjúért! 

1. Bojkó Balázs 

2. Czifra Katalin 

3. Dalos Péter 

4. Dudás Ferenc 

5. Dudás Marcell 

6. Dr. Béki Piroska 

7. Dr. Dosek Ágoston 

8. Dr. Egri Katalin 

9. Fábián Attila 

10. Fódi Gábor 

11. Hargitai László 

12. Hodován Zsuzsanna 

13. ifj. Kovács Tamás 

14. Kiss Dániel 

15. Koloszár Balázs 

16. Kúti Gergő 

17. Lakatos Péter 

18. Pásztory Gábor 

19. Polacskó Dániel 

20. Polacskó István 

21. Rudolf Ágota 

22. Szende Lilla 

23. Tettamanti Gábor 

24. Udvarnoki Gergő 

25. Vass Judit 

26. Végh András  

https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-bojko-balazs/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-czifra-katalin/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-dalos-peter/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-dr-beki-piroska/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-dr-dosek-agoston/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-dr-egri-katalin/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-fabian-attila/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-fodi-gabor/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-hargitai-laszlo/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-hodovan-zsuzsanna/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-kovacs-tamas/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-kiss-daniel/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-koloszar-balazs/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-kuti-gergo/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-lakatos-peter/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-pasztory-gabor/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-polacsko-daniel/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-polacsko-istvan/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-rudolf-agota/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-szende-lilla/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-tettamanti-gabor/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-udvarnoki-gergo/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-vass-judit/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-vegh-andras/
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12 Egyéb források 
 

 Delegációtagok bemutatkozása (Sielok.hu): https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-

2019-bemutatjuk-a-magyar-delegacio-tagjait/ 

 Interjú Rob Sogard-dal: https://drive.google.com/open?id=1YpVXNcAtdk3IXHVE_3jDW-

9XTHAQnHEG  

 Demo felkészülés (HUN/IRL csapat Kaprunban): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=IX4OqHuRYSk  

 Technikai összehasonlító videok:  

o https://www.youtube.com/watch?v=doFI2wDZLtw&fbclid=IwAR2cmzKHZ_GB2tLIEN

zpNhfWY2q51yLkM7XNEpphYdhDev5DzzZQBaQlqzg 

o https://www.youtube.com/watch?v=JcJmVvm6p1s&fbclid=IwAR3Be52f-odQEm13r-

YFBlPYhuus7FrXGqEV44Y0UvuWHUDL7sOO7gvJ498   

o https://www.youtube.com/watch?v=AG29gM1XvZk&fbclid=IwAR0j2XmWY4pB0Ddq

cydmahEIZCT_RvQAGt3gtALOry6haXORbKIMmzhxOVQ  

 SMSZ Szakmai Műhely Facebook csoport: 

https://www.facebook.com/groups/493904584095069/  

 Interski 2023 Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/2611344335607044/ 

 Interski delegáció messenger chat 

 Fotók, videok (saját gyűjtés): 

https://drive.google.com/open?id=1O671HrCfD4dwJyM587neYJKKVi8eNnhd  

 

https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-bemutatjuk-a-magyar-delegacio-tagjait/
https://sielok.hu/rovat/sioktatas/cikk/interski-2019-bemutatjuk-a-magyar-delegacio-tagjait/
https://drive.google.com/open?id=1YpVXNcAtdk3IXHVE_3jDW-9XTHAQnHEG
https://drive.google.com/open?id=1YpVXNcAtdk3IXHVE_3jDW-9XTHAQnHEG
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=IX4OqHuRYSk
https://www.youtube.com/watch?v=doFI2wDZLtw&fbclid=IwAR2cmzKHZ_GB2tLIENzpNhfWY2q51yLkM7XNEpphYdhDev5DzzZQBaQlqzg
https://www.youtube.com/watch?v=doFI2wDZLtw&fbclid=IwAR2cmzKHZ_GB2tLIENzpNhfWY2q51yLkM7XNEpphYdhDev5DzzZQBaQlqzg
https://www.youtube.com/watch?v=JcJmVvm6p1s&fbclid=IwAR3Be52f-odQEm13r-YFBlPYhuus7FrXGqEV44Y0UvuWHUDL7sOO7gvJ498
https://www.youtube.com/watch?v=JcJmVvm6p1s&fbclid=IwAR3Be52f-odQEm13r-YFBlPYhuus7FrXGqEV44Y0UvuWHUDL7sOO7gvJ498
https://www.youtube.com/watch?v=AG29gM1XvZk&fbclid=IwAR0j2XmWY4pB0DdqcydmahEIZCT_RvQAGt3gtALOry6haXORbKIMmzhxOVQ
https://www.youtube.com/watch?v=AG29gM1XvZk&fbclid=IwAR0j2XmWY4pB0DdqcydmahEIZCT_RvQAGt3gtALOry6haXORbKIMmzhxOVQ
https://www.facebook.com/groups/493904584095069/
https://www.facebook.com/groups/2611344335607044/
https://drive.google.com/open?id=1O671HrCfD4dwJyM587neYJKKVi8eNnhd

