Beszámoló
(EHF Kongresszus 2020 Online)

November 7-én, szombaton tartotta szokásos éves kongresszusát az Európai Gyeplabda Szövetség,
története során első alkalommal, a járvány helyzetre tekintettel rendhagyó módon, online formában.
A kongresszus jelmondata ezúttal a „Reflect, Revise, Ready for 2021.” volt, az-az „Reagál, Átdolgoz,
Készen áll 2021-re.”, tekintettel a jelenlegi és az egész 2020-as évet meghatározó világjárványra és
annak következményeire.
Az esemény az online bejelentkezést követően, szokott módon Marijke Fleuren elnök asszony
nyitóbeszédével, majd beszámolójával vette kezdetét. A köszöntőjét természetesen azzal kezdte,
hogy reméli, a körülményekhez képest mindenki jól van és egészséges. Hangsúlyozta, hogy
szerencsére, bár furcsa és nehéz időket élünk sikerült a szövetségnek eredményeket felmutatni és
bőven van téma, amiről beszélhetünk. Emellett megköszönte a teljes testület és az EHF vezetésének
áldozatos munkáját, melyet a járványhelyzet alatt tanúsított. Háláját fejezte ki a kollégáknak, hogy
ebben a nehéz időszakban is lehetővé tették, hogy az Európai Gyeplabda a lehetőségeihez mérten a
legjobban teljesítsen.
Beszámolójában kiemelte, hogy a nemzetközi pandémiás állapot ellenére 2020-ban a teremszezon
zavartalanul lezajlott és a szokott módon az egyik kiemelt és rendkívül sikeres szakasza lehetett az
európai hokinak. „Zsúfolt harsány és hangos volt, mint mindig”, mondta. Külön említést tett a
Fehérorosz női válogatott szenzációs Női Európa Bajnoki sikeréről, mely hosszú évek szisztematikus
munkájával születhetett meg. Említésre kerültek az EHTV online streaming platform remek 2020-as
számai; 14 eseményből 10-et sikerült közvetíteni, ebből 4-et az EHF, 6-ot pedig a rendezők
közreműködésével. Ez számszerűsítve 825.000 megtekintést és 180.000 követőt jelentett. A platform
későbbi bővítéséről egy külön napirendi pont keretében számolt be Siobhán Madley az EHF
kommunikációs bizottságának titkára és kommunikációs menedzsere.
Az Európai Szövetség járványhelyzettel kapcsolatos lépéseit illetően elmondta, hogy márciusban már
jól látható volt, hogy a járványhelyzet rendkívül súlyos hatást gyakorol majd az európai sportéletre.
Igyekeztek minden érdekeltet biztosítani arról, hogy a legkisebb anyagi vesztség éri majd őket,
elsősorban a különböző események házigazdáit. Létrehoztak egy mechanizmust, amivel a hatékony
módon lehetett minimalizálni a károkat, miközben heti kapcsolatban maradtak az érintettekkel.
Felállítottak egy külön COVID-19 információs oldalt a tájékoztatására. A filozófia, hogy nyitott, gyors,
átlátható és őszinte kommunikációval tájékoztassanak és a megfelelő időben törölve az eseményeket
minimalizálják az anyagi veszteséget. A korosztályos események tekintetében a halasztás okán
felülvizsgálták és módosították az életkori szabályokat. Lehetővé tették a Nemzeti Szövetségeknek,
hogy a törölt események kapcsán saját hatáskörben döntsék el, hogy ki indulhat a következő évi
eseményeken. Emellett volt lehetőségük a pályán zajló események hiányában, hogy felhívják a
figyelmet azon játékosokra és funkcionáriusokra, akik a koronavírus járvány frontvonalán harcolva
erősítették az európai védekezést, büszkévé téve ezzel a teljes „európai gyeplabda családot”.
Bemutatásukra jött létre az „Excellent Eight” „Kiváló Nyolcak” elnevezésű cikksorozat. Fájó pontként
utalt rá az elnök asszony, hogy a többszöri halasztás ellenére végül az EHL döntőit törölni kellett,
pedig első alkalommal került volna megrendezésre a sorozat a női szakágban is.
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A fejlesztési és oktatási programokat illetően az elnök asszony kiemelte, hogy a Nemzeti
Szövetségekkel együttműködésben sikerült tovább fejleszteni az „Equally Amazing” –„Egyformán
Csodálatos” nemi egyenlőségi kampányt. Az Európai Unió által finanszírozott alapok bevonásával
nyílt lehetőség erősíteni az együttműködést Csehországban, Ukrajnában és Hollandiában. További 8
támogatási pályázatot tervez beadni az EHF 2021 és 2024 között, a Nemzeti Szövetségekkel karöltve.
Az eddigi bevont szövetségek számát 6-ról 16-ra tervezik bővíteni. A holland és a belga szövetségek
segítségével felszerelés adományozásra is sor került, a szállítási költséget minden esetben az EHF
állta. A játékvezető és zsűri képzések rendszerét sikerült átszervezni és a képzéseket 2021-re áttenni.
Online elérhető tanfolyamok is indultak, melyeket több ezren értek el. Ezek fejlesztése 2021-ben
folytatódik. Az összes hasonló jellegű oktatási és képzési eseményt sikerült átütemezni és az ezzel
kapcsolatos információk folyamatosan érkeznek majd. Ide tartoznak az EHF Leadership Forum, az EHF
Youth Leadership Festival és a Para Hockey események. Ha minden a tervek szerint működik, 2021ben ismét egyszerre kerülhet megrendezésre az Európa Bajnokság és a Para Hockey Európa
Bajnokság.
A szervezeti események, meetingek kivétel nélkül digitális felületre került át és követve a helyzet
vezérelte trendeket az EHF vezetése és testületei sokat fejlődtek az online kommunikáció terén. A
rövidebb és gyakoribb megbeszélések váltak általánossá. Fontos szem előtt tartanunk, hogy ha
visszatér a személyes találkozók időszaka, akkor is gyakrabban kell az online kommunikációs
eszközöket igénybe vennünk, hiszen mint kiderült ezek jóval költséghatékonyabbak és
környezettudatosabbak a hagyományosnál.
A költségvetést folyamatos monitorig folyamatnak kellett alávetnünk, készülve a második hullámra 3,
6 és 9 hónapos ciklusokkal tervezve, eltérő forgatókönyvekkel. A 2021-es év kapcsán ugyan azt
tesszük, mint idáig. Folyamatosan figyeljük a kormányok útmutatásait, a különféle testületeink
döntéseit és ahol éppen lehetséges ott megpróbáljuk újraindítani a hokit. Munkacsoportokat hozunk
létre, hogy vizsgáljuk és elemezzük az esetlegesen félbeszakadó események hatásait.
Tovább dolgozunk rajta, hogy a házigazdákkal együttműködésben 2021-ben is a lehető legtöbb és
legmagasabb szintű junior és felnőtt gyeplabda eseményt közvetíthessünk az EHTV-n. A tervek szerint
az elhalasztott Junior Terem Világbajnokság eseményei helyett, klub események kerülnek majd
műsorra.
A fejlesztési programok közül Marijke elnök asszony kiemelte még a rendkívüli Erasmus+ lehetőséget,
mellyel egy későbbi napirendi pont bővebben foglalkozott. Zárszóként említette, hogy komoly
reményeket fűznek a 2021-es Európa Bajnoksághoz, mely Amszterdamban kerül megrendezésre a
tervek szerint a Para Hockey Európa Bajnoksággal párhuzamosan több nagyszabású mellék
eseménnyel kiegészülve. Ezzel is készülve a COVID utáni világra, ahol az európai gyeplabda újra régi
fényében tündökölhet.
Az elnök asszony tartalmas, de tömör beszámolóját követően került sor a szárazabb technikai
részletekre. A hiányzók felsorolására, a napirendi pontok elfogadására, majd a pénzügyi beszámoló és
a költségvetés elfogadására. A költségvetéssel kapcsolatban egy dupla forgatókönyv került
elfogadásra, mely két különálló pénzügyi tervet fogalmaz meg annak függvényében, hogy kora
tavasszal újra indíthatók-e bizonyos események, vagy további halasztásra kell berendezkedni. Az
ellenőrző testületek jelentéseit is elfogadta a kongresszus, valamint a 2021-22-es ciklusra vonatkozó
tagdíjakat. Kérdés és hozzáfűznivaló lényegében nem akadt a témában. A dán kolléga azonban
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meglehetősen érdekes és megfontolandó felvetéssel jelentkezett be egy kicsit más témában. Azt
firtatta, hogy érdemes lehet-e a jövőben az EHF versenynaptárának a gyökeres átalakítása,
átdolgozása, hiszen jól látszik, hogy nem várt események idején és vis maior szituációkban a program
rendkívül összetorlódik a soron következő évben leállás esetén. Hangsúlyozta, érdemes lehet egy
szellősebb program kidolgozásán elgondolkodni.
A beszámolók elfogadását követően, mint mindig szó eset az EU-s támogatások és alapok szerepéről
a költségvetésben, melyek, mint az elnök asszony is hangsúlyozta komoly szerepet kaptak és kapnak
a jövőben. A programok közül külön hangsúlyt kapott és röviden bemutatásra került az-az Európai
Erasmus+ program is, melynek tevékenységei közé most már a gyeplabda sportág is bekerült. Ez
komoly fegyvertény és újabb forrásokhoz nyújt hozzáférést.
Ezt követően két napirendi pont maradt már csak hátra a zárás előtt. Az első a hamarosan induló
EHTV+ szolgáltatás, mely az európai klub hoki közvetítésében és széleskörű terjesztésében hivatott
szerepet játszani egy továbbfejlesztett és minden szempontból a jövő kívánalmainak megfelelő
streaming platform formájában. A kezdeményezés nyilvánvaló célja a klub hoki népszerűsítése és
hangsúlyozása. Deklarált kiállás amellett, hogy a világ sok részével ellentétben, Európában a
válogatottak mellett legalább olyan hangsúlyos a klub szintű gyeplabdázás is és ez képezi az európai
gyeplabdakultúra alapját. A második pont az olimpiai kvalifikációs folyamat változásainak ismertetése
volt, mely a sok apró technikai módosítást mellőzve lényegében arról szól, hogy minden olimpiai
cikluson belül minden egyes országnak lesz lehetősége megmérettetni magát olyan kvalifikációs
eseményen, melynek végállomása az olimpiai kvóta lehet. Nyilván világranglista pozíciónak
megfelelően akár 4, vagy 5 selejtező versenyen keresztül.
Ezt követően Marijke elnök asszony és Angus Kirkland főtitkár úr formális zárszavai maradtak már
csak hátra, jókívánságaikkal és az abba vetette reménnyel, hogy mihamarabb egészségesen és
épségben, személyesen is köszönthetjük egymást valamely formális eseményen.

Ferenczi Zsolt
Magyar Gyeplabda Szakszövetség
Megbízott Diplomáciai Fő Képviselő

3

F. Zs.2020.11.08.

