
 Magyar Padel Szövetség 

 2022 október 25.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 

 Résztvevők: Kerekes Péter, Aczél László, Dr Pákay Péter, Vadász Tamás – az ülés 
 határozatképes; 

 Az elnökségi ülést Urbán Attila, főtitkár vezette le és vendégként részt vett Imre László, 
 szövetségi kapitány. 

 A.  Napirendi pontok 

 1.  Edzői workshop 
 2. Junior EB beszámoló 
 3. Utánpótlás jövője 
 4. Idei OB és versenyszezon tanulságai a jövőre nézve 
 5. Padel4All 
 6. Instant Padel 
 7. Padel EU pályázat 
 8. CEPT 
 9. Év padel játékosa 

 B.  Határozatok 

 1. Edzői workshop 
 a.  A szövetség minden edzőképzésen részt vett edző számára egy ingyenes 

 továbbképzést tart, ahol Imre László prezentációt tart a barcelonai 
 akadémiákon szerzett tapasztalatairól és ott alkalmazott módszerekről, 
 hogyan építik fel a gyerekek illetve kezdők tanulási folyamatát. 

 2. Junior EB beszámoló 
 a.  Imre László beszámolt a valenciai junior EB-ről, ahol a fiú csapat Ausztria 

 legyőzésével megszerezte a 10. helyet. Az U18-as fiúk hét mérkőzésből 
 négyet megnyertek. A magyar fiatalok értékes tapasztalatokkal lettek 
 gazdagabbak. 

 3. Utánpótlás jövője 
 a.  Támogatók megkeresése és megnyerése. 
 b.  Klubok pályázhatnak keretedzések megtartására, a pályák ingyenes vagy 

 kedvezményes biztosításával. 
 c.  KLIK megkeresése, hogy padel lehessen a testnevelési órák tárgya. 
 d.  Diákolimpia részvétel kezdeményezése. 
 e.  Kampány kidolgozása, hogy minél több fiatal jöjjön be a közösségi médián 

 keresztül. 

 4. Idei OB és versenyszezon tanulságai a jövőre nézve 
 a.  A jövő évi versenynaptár idén november végéig megpályáztatásra kerül és 

 decemberben legyen hivatalos MAPASZ 2023-as versenynaptár. 
 b.  A MAPASZ mindig fenntartja a változtatás lehetőségét, de csak kirívó 

 esetekben, például, ha nemzetközi versenyek bukkannak fel év közben. 



 c.  Átlagosan kéthetente legyenek versenyek. 
 d.  10 csapatos országos csapat bajnokság megszervezése,9 fordulóval, teljes 

 körmérkőzéssel, rájátszással. A költségeket mindig a hazai csapat állja. 
 e.  Szabadtéri OB javasolt időpontja szeptember vége. 
 f.  Legyen versenyrendezői képzés, ha ez megtörténik, onnantól fogva a 

 verseny rendezője nem indulhat játékosként az adott versenyen. 
 5. Padel4All 

 a.  Rendezvény helyszín keresés elsősorban bevásárlóközpontokban, fedett 
 helyszín preferencia. 

 6. Instant Padel 
 a.  A projekt halasztás 2024-re, első lépésben a Padel4All projektre 

 koncentrálunk. 
 7. Padel EU pályázat 

 a.  V4 10k EUR projekt 2 helyszínen, Nagyrét és Szentendre, nyári tábor vagy 
 nagyobb verseny kísérő eseménye. Kétszer 100 fő résztvevő, partner 
 országgal egyenlő létszámban. Tehetségkutató, workshop, csoportos edzés 
 bérlet nyeremény. Szlovák partner megkeresése. Költségvetés terv készítése. 

 8. CEPT 
 a.  CEPT-promoter szerződés bemutatása a MAPASZ részére,hogy rendező 

 országok bevonásával folytatódjon a sorozat. 
 b.  Második állomásként Bécs, Zágráb, Belgrád vagy Pozsony megkeresése 
 c.  Premier Padel Parkban még egy idei verseny 

 9. Év padel játékosa 
 a.  Az elnökség szavazza meg a 2022-es év legjobb női és férfi padel játékosát. 


