
Helyzetértékelés: A hazai utánpótlás nevelés és versenyeztetés láthatóan nem támogatja a 
felnőtt versenyzővé válás folyamatát és junior korosztályban már jelentősen elfogynak a 
versenyzők, illetve kevesen vállalják a felnőtt versenyzést még junior válogatottként is. A 
tanulmányok és a magánélet összeegyeztetésére nincs elfogadott modell, és emiatt is sokan 
abbahagyják vagy hobbiként folytatják az edzéseket. A junior EB sok esetben végcél lett, nem 
pedig egy lépcső a továbblépéshez. A versenyzők egzisztenciális helyzete szintén ok a 
sportpályafutás megtorpanásának. Nincsenek modellek és abszolút amatőr beidegződések 
működtetik a rendszert. A gyerekek érmeket, kupákat gyűjtögetnek a szülők örömére, távlati 
célok csak esetenként jelennek meg, melyet az „élet” a fentiek tükrében szétzilál. A szakmai 
előképzés sok esetben rendkívül hiányos és alkalmatlan a felnőtt nemzetközi versenyzővé 
váláshoz. Aránytalanul nagy a veszteség a versenyzői létszámban gyermek és junior korosztály 
között.

A létrejövő Y Akadémia stílus és szervezettől függetlenül együttműködő partnereket 
keres elképzelése megvalósításához.

Együttműködés célja:
Az utánpótlás versenyeztetést és nevelést az - eddigiektől jelentősen eltérő -
"folyamatmenedzselésen alapuló életpálya modellel összekötött, komplex oktatás" váltsa le, 
amely nagy eséllyel termel ki Európa és Világbajnok versenyzőket. 
Olyan motivációs rendszer létrehozása a cél, amely megtartja, és folyamatosan motiválni tudja 
a versenyzőket a karatéban történő sportkarrier kiteljesítésére. 
A VERSENYZŐT, mint az ELSŐ SZÁMÚ és LEGFONTOSABB elemét az együttműködésnek, és 
professzionális szakmai és menedzselési környezetben, minőségi szemléletben részesítik az 
együttműködő felek. Az együttműködés fontos célként jelöli meg a „motivációs létrák” 
létrehozását mind sportszakmai, magánéleti oldalon. Kifejezetten teljesítmény orientált módon
építi fel és támogatja a versenyzőket sportkarrierjük kiteljesítésében. A professzionális 
környezet (szülői, iskolai, egyesületi, U8-18 projekt) létrehozását kiemelt területként kezelik az 
együttműködő partnerek. 
Az U8-18 kiemelten kezeli a 2019 és 2023-as súlycsoport nélküli VB-t, valamint 2020-as Japán 
olimpia ügyét és időben kívánja helyzetbe hozni utánpótlás korú versenyzőit a fenti 
eseményekre. 

Együttműködés formája: 
Egyenrangú szakmai partneri kapcsolat, melyben a vezetők, a versenyzők a jó érzésért és a 
szakmai ambícióik kiteljesítéséért és a hazai kyokushin karate ezen szegmensének 
felemelkedéséért dolgoznak közösen. 
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A programban résztvevők a befektetett fizikai, szellemi és anyagi erőiket átlátható és 
rendszerezett módon kívánják az utánpótlás nevelésre fordítani rövid, közép és hosszú távú 
célok megjelölésével, mely megvalósítását kölcsönös együttműködéssel,  ezen program 
keretében szerződéses módon az Y Akadémia innovatív képzési rendszerre bízzák.
Együttműködés szakmai feltételei:
A harcművészet távol-keleti mítoszai által sok esetben félreértett különböző elképzeléseket 
objektív szakmai mederbe terelik, és ennek megfelelő képzés létrehozását célozzák meg a felek. 
A közös szakmai nyelvezet kialakítását és az ahhoz tartozó értékelés, értékrend megjelenését 
prioritásként kezelik. A versenyzők felkészítését objektív elemekkel kívánják támogatni. A 
sporttudományok magas szintű megjelenését támogatják és a folyamatos képzéseken közösen 
vesznek részt az együttműködő felek. A folyamatmenedzselés részeként nemzetközi 
megmérettetések biztosítása a világ elittel közösen (Dream Cup, Litván bajnokság, aktuális erős 
nemzetközi bajnokságok). Új edző és küzdőpartnerek rendszeres biztosítása a komfortzónából 
történő tudatos kimozdítás az U8-18 projekt egyik fontos, napi szintű feladata az 
együttműködésben. Az önállóságra történő nevelést és a versenyzői személyiség formálását, 
valamint szakmai indokok miatt cseretáboroztatást, kölcsönös együttműködést (akár hétvégi 
jelleggel is) fontos szempontként ismerik el a partnerek.  
Szülői hozzáállás és támogató szemlélet, mint alapfeltétel: 
Az amatőr szülői és sportolói szemlélet fokozatos átalakításával és a szülők felkészítésével az 
együttműködő felek a „biztos háttér” megteremtését kiemelten kezelik. Ezért a szülők 
bevonásával illetve szorosabb együttműködéssel napi szintű kapcsolattartással dolgoznak a 
versenyzők érdekeiért az U8-18 projekt tagjai. A professzionális gondolkodás elősegítése 
érdekében a versenyző-szülő kapcsolat, versenyző-edző kapcsolat, edző-szülő kapcsolat 
területein a szerzett tapasztalatokat közösen elemzik, és iránymutató elveket határoznak meg.  
MOTTÓ: „Nem gyerekversenyzőt nevelünk, hanem a felnőtt versenyzés alapjait fektetjük le..”
Finanszírozási feltételek: 
A résztvevő egyesületek 50 ezer forint induló tőkét biztosítanak a projekt elindulásához, melyet 
költséghatékonyan a meghatározott célokra fordítja az U8-18. (edzőtáborok, képzések, közös 
versenyek, utazás, szállás, egyéb költségek).  Az egyesületi hozzájárulás jelképes és mutatja az 
elhatározás komolyságát és azt a szándékot, hogy a belépő egyesület tenni akar a saját 
versenyzői szakmai jövőjéért.
Az utánpótlás korú versenyzők szülői hozzájárulása a költségekhez nélkülözhetetlen és ennek 
tudatosítása és velejáróinak ismertetése a szülői képzéseken valósul meg. 
A mentori program elindítása, azaz a szimpatizánsok felkérése éves pár tízezer forintos 
támogatásra célzottan 1-1 versenyző számára a karatés holdudvar, család, szimpatizánsok 
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körében történik. 
Szervezeti hozzájárulás: Az SHSZ vezetője Shihan Karmazin György mint az U8-18 mentora 5 
millió forintos összeggel elindítja kizárólag az SHSZ tagjaira vonatkozóan az U8-18 programot. A 
program nyitott a hazai Kyokushin szervezetek között, de azok a saját költségvetésükből 
gazdálkodva fedezik a saját költségeiket. Az  SHSZ az Y Akadémia által lehetőséget biztosít a 
szakmai programokban, edzőtáborokban más szervezetek, branchek számára a részvételre mint 
integráló erő.
      
Közös pályázatok keresése, illetve a közös szakmai programok alkalmával profitorientált 
képzéseken befolyó összegek erősítik az U8-18 programot.
A képzések jelképes összeg befizetésével látogathatóak. Ára van az értéknek alapon. 
Kifizethető (pl. 1000-1500-2000.- Ft) díja legyen egy edzésnek, vagy egy hétvégi eseménynek. 
Ennek végösszege egyszerűen kiszámolható a résztvevők számának felszorzásával.  Az utazási 
költségek levonása után maradó összeget az U8-18 program kapja, melyet versenyzők 
utaztatására, egyéb költségekre  használhatja fel az U8-18 és azt külön költségvetési sorban 
kezeli.
Egyesületi összefogás „Tedd el befőttnek..” aprópénz gyűjtő program elindítása egyszerre. 
Az így összegyűlt pénzügyi alap a nemzetközi versenyekre történő utazást támogatja célzottan 
és leveszi a terhet az U8-18 költségvetéséről valamint a szülői illetve az egyesület közvetlen 
költségvetéséről.

A "teljesítmény alapú elő takarékossági rendszer", melyben az utánpótlás versenyzők un. címkézett pénz  jutalmakat kapnak eredményeik alapján aranyérem esetén, figyelembe véve a versenyek szakmai színvonalát, a küzdelmek számat és a versenyző fejlődésének ütemét.  A diákolimpiai (30.000.-Ft), magyart bajnoki (30.000.-Ft), ifjúsági EB (50.000.-Ft), junior EB (70.000.-Ft), Dream Cup japán bajnoksági (200.000.-Ft) helyezésekért, melyet a Megbízó a saját számláján elkülönülten kezel az Y Akadémia és az U8-18 edzői stábjának javaslatára.Ezeket az un. megtakarításokat a versenyzők a következő képen kaphatják meg:- Az összegyűjtött összeg 50%-át – folyamatos versenyzés esetén- 18. életév betöltése és az első felnőtt Magyar Bajnokság részvétele után.- Az összegyűjtött összeg 70%-át - folyamatos versenyzés esetén- a 20. életévének betöltése után.- Az összegyűjtött összeg 100%- át 22. életévének betöltése után folyamatos versenyzés esetén.Az összeg kivételét a Megbízó garantálja a versenyző maga döntheti el a kivétel konstrukcióját figyelembe véve a %- os felosztást.
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Edzők:Az U8-18 válogatott pontosan a megfogalmazott célok, és az életkori sajátosságoknak megfelelő képzés miatt több edzővel dolgozik a projektben.
Jelenleg a következő edzőkkel áll fel az U8-18 válogatott:
shihan Demeter Zsolt 5.dan (nyugat-magyarország)sensei Tóth Tibor 4.dan (kelet-magyarország)sensei Rácz Csaba 4.dan (kelet-magyarország)sensei Agócs Tibor 3.dan (Y Akadémia képviselője) (közép-magyarország)Segédedző, adminisztráció: Szabó Zsófi válogatott versenyző
A belülről motivált edző kollégákat a fenti szakmai célok figyelembe vétele mellettnagy örömmel teljes nyitottsággal varja az U8-18 közös munkára. 
Infrastrukturális feltételek: A programban résztvevő szövetségek, egyesületek saját dojoikat és 
hozzá tartozó támogatói környezetüket ajánlják fel az együttműködéshez. A jászberényi Y Ház 
ORSZÁGOS KÖZPONTKÉNT jelenik meg a programban, minőségi helyet biztosítva az U8-18 
válogatottnak. 
Az Y Házban működő Y Akadémia, mint képzési rendszer szakmai innovációt biztosít és azt az 
együttműködő partnerek elfogadják (nem kizárólagosan), és a sporttudományokat, mint 
integráló erőt elismerik. 
SZAKMAI ALAPELVEK: 
SPORTKARRIER MENEDZSELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK:
A kronológiai, biológiai, versenyzői életkor meghatározásán alapuló szemlélet, melyben a 

versenyzői életkor alapján hosszú távú felkészülési tervek készülnek személyre szabottan 
főversenyekkel és felkészítő versenyekkel párhuzamosan
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Az ÉLETMÓD MODUL - mint alapfeltétel:  

ANTROPOMETRIAI MODUL:
Folyamatkontroll szükséges az utánpótlás korú versenyzők gyors testarány változásainak 
lekövetése miatt és ezzel párhuzamosan megfelelő edzésingereket kell, hogy kapjanak a szinten 
tartás, jövőépítés és a prevenció miatt. 
Az antropometriai változások méréséhez tárgyi feltételeket kell biztosítani, (speciális mérleg, 
magasság mérő) és életkorra bontott időszakos diagnosztikai vizsgálatok bevezetése szükséges. 
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A diagnosztikai vizsgálatok finanszírozását közösen „csomagban” tudják megoldani az U8-18 
tagjai. A diagnosztikai vizsgálatok szervezhetőek edzőtáborok idejére költséghatékony módon.  
Antropometriai folyamatmenedzselés életkorra bontva:
10-12 éves gyerek: testsúly-testarány vizsgálat (izom-zsír)
13-14 éves: évi 1-2 alkalom biomechanikai vizsgálattal együtt, illetve igény szerint 
15 éves: negyedévente, illetve igény szerint
Életkori sajátosságnak megfelelő képzés és az ehhez szükséges gyakorlatok (rávezető 
gyakorlatok, partner gyakorlatok, különféle küzdelmek, szermunkák stb.) sportszakmai 
kritériumrendszerének közös kidolgozása és a gyakorlatokkal szembeni minőségi elvárások 
feltárása külön feladat az együttműködő felek között. 
A versenyzői képzés fontos eleme, hogy a versenyzők is értik és beszélik is a szakmai nyelvet. 
Értik mit miért végeznek, és képesek önjavításra. Ennek a gyakorlatba történő beültetése 8 éves 
kortól végezhető és számon is kérhető. Ennek az oktatását az együttműködő felek fontosnak 
tartják és rendszeresen beszéltetik, kommunikációra késztetik a versenyzőket. MEGTEREMTVE 
ÍGY - AZ EDZŐKTŐL FÜGGETLEN ÖNÁLLÓAN GONDOLKODÓ ÉS MŰKÖDŐ ÖNJAVÍTÁSRA KÉPES -
SZAKMAILAG BÁRKIVEL EGYÜTTMŰKÖDNI KÉPES VERSENYZŐI BÁZIST. Ez előfeltétele a több 
edzővel végzett munkának, az elemzéseknek és a visszacsatolásoknak, vagyis a folyamatos 
fejlődésnek. 
A programban résztvevő szervezetek, egyesületek mindegyikében szervezett programok, 
edzések, képzések, versenyek, mérkőzések valósulnak meg a jövőben. 
TANULMÁNYOK ÉS SPORTKARRIER:
A tanulmányok és a sportkarrier együttes, magas szintű gyakorlásához a TIME MANAGEMENT 
azaz az IDŐ BEOSZTÁS elsajátításának módját, annak oktatását, valamint a szülők 
szemléletformálását kiemelten kezeli az U8-18 Projekt.  A kronológiai, a biológiai és a 
versenyzői életkor metszetében lévő versenyző egyéni sportkarrier tervezését az edző és a 
szülők közösen végzik. Elfogadva azt tényként, hogy a sportkarrier kiteljesítésére korlátozott 
idő áll rendelkezésre. A felsőoktatásba történő becsatlakozás nagymértékben függ a 
nemzetközi mezőny pillanatnyi erő szintjétől, és a versenyző aktuális fizikai és mentális 
állapotától. A diploma megszerzésének üteme a sportkarrier töretlen felépítése mellett 
valósul meg. Ebben a szülők az egyesület és az U8-18 program támogató háttérként áll a 
versenyző mögött. Az edzőtáborokban az U8-18 tagjai számára tanulási lehetőséget 
biztosítanak az edzők a táborok programjainak szervezésekor - akár külön tanárok bevonásával -
előzetes egyeztetés és kommunikáció mellett a szülővel és iskolával igény esetén.  A főiskolai és 
egyetemi tanulmányok ideje alatt a résztvevő egyesületekben szervezett módon vesz részt a 
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versenyző a földrajzilag legközelebb lévő egyesületben az edzéseken az edzők szoros 
kommunikációja és edzéstervezése mellett ezért is fontos az közös szakmai nyelv kialakítása. 
Ennek feltételeit az U8-18 projekt az anya egyesület és a szülők közösen teremtik meg. (utazás, 
szállás, anyagi vonzatai stb.) 
KRITÉRIUM ÉS NORMARENDSZER:
A közös szakmai nyelven történő kommunikáció és a menedzselés területén is alapelvek 
mentén kommunikálnak a résztvevő versenyzők, edzők, szülők és a támogató környezet is. Ezen 
kritériumokat a belépők magukra érvényesnek fogadják el és a jobbítás szándékával 
folyamatosan építik azt.  
Kiválasztás, kiválasztódás:
Jelen programot a világ elithez képest (Japán) jelentősen gyengébb kiválasztódási folyamatok 
miatt  is hozzák létre felek. A kiválasztódás, kiválasztás és az extrém tehetség felfedezésének és 
a későbbi versenyzői pályafutás felépítésének támogatására is jön létre a program.
Válogatási kritériumok, válogatott összeállítása:
Az U8-18 válogatottba történő behívás a versenyeredmények alapján,  - indokolt esetben -
külön nevelő edzői javaslatra, valamint a válogatott edzők szubjektív megítélése alapján 
történik. A válogatottba behívott fiatal szüleivel az U8-18 vezetése felveszi a kapcsolatot és a 
hosszú távú munka reményében tájékoztatja a válogatott működéséről, értékrendjéről és a 
közös munkával kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről és lehetőségekről. A válogatottba 
történő belépéskor a versenyzők un. belépő csomagot kapnak, amelyben segédanyagokat 
találnak, illetve az egységes megjelenéséhez a költségvetéshez mérten felszerelést kapnak. Az 
utánpótlás válogatott logóját egységesen felvarrják a karate ruha jobb karjára, melynek 
viselésére csak aktuális válogatottaknak van lehetősége. 
Az U8-18 válogatottból történő kizárás: 
- Ha a versenyző befejezte a versenyzést 
- Ha a versenyző nem látogatja az edzéseket, versenyeket
- Motiváció hiánya 
- Edzői javaslatra
- Morális illetve erkölcsi vétség esetén 
- Ha a versenyző rombolja a munka morált életmódjával, gondolkodásával és viselkedésével
- Kommunikáció hiánya miatt
- Szülői javaslatra
- Iskolai eredmények drasztikus romlása miatt
- Edzőtáborokban, versenyeken tanúsított sportszerűtlen magatartás miatt
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Utazó csapat kijelölése:
A fiatal versenyzők „folyamatmenedzselési elvét” követi az U8-18 válogatott, vagyis csak 
hosszútávban gondolkodik a versenyzőkkel, szüleikkel a közös munka során. (Természetesen ez 
életkorhoz kötött motivációs létra bekapcsolásával értendő.) Az U8-18 válogatotton belül a 
versenyeredmény, a hozzáállás, és erőteljes szakmai indokok alapján un. kiemelt versenyzők 
kerülnek kijelölésre. A kiemelt versenyzők magasabb szintű elvárások mellett nagyobb fokú 
figyelmet és lehetőséget kapnak nemzetközi megmérettetésekre.(Dream Cup) Kiemelt 
versenyzők létszáma a válogatott létszámától függetlenül maximum 5 fő. 
U16 és Junior EB. utazó keretének kijelölése: 
Megtartva az eddigi gyakorlatot, illetve azt kiegészítve az U8-18 edzői stábja is javaslatot tesz az 
ifjúsági és junior válogatott utazó keretére. Az ezzel kapcsolatos információs anyagokon a 
nevelő edző nevét és a nevelő egyesület nevét is külön feltünteti az U8-18 program és az 
edzőtáborokban elvárja a nevelő edzők jelenlétét. A programban résztvevő szövetségek felnőtt 
szövetségi kapitánya szintén fontos, hogy folyamatosan követni tudja a szakmai előképzést, 
ezért az U16 illetve junior EB felkészítő edzőtáboraiban részt vehet, melyeket az U8-18 program 
vezetése szervez és bonyolít le. A más szervezetek képviselői, versenyzői is részt vehetnek 
ezekben a táborokban a saját szakmai meggyőződésük és koncepciójuk alapján akár külön 
csoportban végzik a technikai, küzdelem oktatási, egyéb felkészítési folyamatokat, de a 
küzdőedzéseken tanítványaikkal együtt közösen vesznek részt. A nagyobb merítés elve és a 
komfortzónából való kilépés elve, valamit az eltérő mozgás illetve előképzettség által kiváltott 
edzésterhelés alapvető feltétel.
KAPCSOLATTARTÁS
Kölcsönös távoktatás és előképzés dinamikus formája lehet a facebook gyors videó küldő 
funkciója. Rövid szakmai információkkal ellátott, a gyakorlatok elvárásait tartalmazó videó 
üzenetekben szemléletformáló beszélgetések és edzésminták jelennek meg. 
A nagyobb egyesületeknél több alkalommal edzőtáborok és közös szakmai programok 
valósulnak meg, illetve a vezetők külön alkalmat keresnek a szakmai továbbképzésükre. A 
létrejövő Y Akadémia képzési rendszere erre kitűnő lehetőséget biztosít a képességfejlesztés és 
egyéb szemléletek közvetítésében, mellyel a sportszakmai képzés egy időben megvalósulhat.
Az U8-18 válogatott három egyesület (Shogun Se Debrecen, Waido Fight Sopron, Yakuzák Se 
Jászberény) kölcsönős megállapodással elindult. Fontos a program elindítása szempontjából a 
szülői értekezletek megtartása és az edzők összehangolása. Fentiekkel kapcsolatban sensei 
Agócs Tibor rugalmas bármilyen időpontban segítséget nyújtani. 
Megjelenés/Arculat: 
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Az önálló projekt tagjai külön Facebook oldalon jelenítik meg magukat kizárólag szakmai 
információk, programok és szakmai anyagok közlésével. A közös együttműködés közös siker 
kell, hogy legyen, ezért részesülnie kell minden résztvevőnek egymás sikereiből és így 
létrejöhet, hogy a versenyen a magasabb szakmai nívó megjelenéséért szurkolhatnak a 
résztvevő egyesületek, miközben saját tanítványaikat is menedzselik. Az U8-18 logóját minden 
résztvevő egyesület kiteszi a dojóban és kommunikációjukban szerepeltetik a közös projektet 
saját weboldalaikon és egyéb mediakban.
ÜZENET:
Tisztelt leendő Partnerünk! Kedves Mesterek!
Engedjétek meg, mint az U8-18 program ötletadója néhány sorban megköszönjem és 
elmondjam, hogy rendkívül jelentős és előremutató program alapjait fektetjük le ezekben a 
napokban. Hiszem, hogy az utolsó órában vagyunk. Mint látjuk a hazai utánpótlás 
versenyrendszer és utánpótlás nevelés évtizedek óta zsákutcában vergődik. Nem tudott a 
kiválasztás oldaláról kitermelni komoly bajnokokat, akik kiteljesíthetik sportkarrierjüket. A 
versenyzők nagy többsége komplex képzésben nem részesül, ennek köszönhetően aránytalanul 
nagy a versenyzők pályaelhagyása. Fentieket hivatott teljesen más szemléletben megállítani és a 
minőségi képzéssel, valamint folyamatos szakmai menedzseléssel az U8-18 program. 
Természetesen sok kérdés nyitott marad melyet a gyakorlat fog majd megválaszolni, de a 
szándék és a program amit együtt elfogadunk, az mindenképp előremutató. 
Köszönöm tanítványaim nevében is, hogy partnereket találunk céljainkhoz! Adja Isten, hogy újra 
magyar zászlóval a kezében futhasson valamelyikünk büszkén Tokióban világbajnok tanítványa 
mögött. Osu! 
Agócs Tibor Y Akadémia ügyvezetője
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