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Beszámoló 

(FIH Kongresszus 2021 Online) 

 

A pandémia és azon belül is a rendkívül felfokozott indiai járványhelyzet következtében a 

Nemzetközi Gyeplabda Szövetség (FIH) tavalyról már egyszer elhalasztott, 47. Kongresszusát, 

története során első alkalommal kénytelen volt az online térbe helyezni. Ennél fogva, hasonlóan 

az Európai Szövetség (EHF) tavaly novemberi kongresszusához, melyet a Microsoft Teams 

felületén bonyolítottak, az FIH kongresszusára a Zoom felületén került sor. A helyzetet 

bonyolította azonban, hogy a kongresszuson több fontos kérdésben is szavazni kényszerült a 

testület, köztük az egyik legfajsúlyosabb, az elnökválasztás témakörébe. A 2018-as dubai 

kongresszuson megválasztott indiai elnök mandátuma tavaly novemberben járt le, melyet a 

koronavírusjárványra tekintettel, idén májusig meghosszabbítottak. Az elnök mandátumának 

további hosszabbítása nem volt lehetséges, így az FIH, az Indiai Szövetséggel karöltve az utolsó 

pillanatig küzdött, hogy az összejövetelt hibrid formában, online és személyes részvétel mellett 

lehessen lebonyolítani. Ezt azonban, a Delhiben és az egész Hindusztáni félszigeten tomboló 

járvány miatt, egyértelműen el kellett vetni. A szavazás jelentette kihívásra az FIH, a Lumi Global 

cég elektronikus szavazásra is lehetőséget biztosító alkalmazását választotta. A kongresszust 

megelőzően minden tagszövetség számára biztosították az online tréningeket, hogy a szavazásra 

jogosult delegátusvezetők megismerhessék az alkalmazást és a folyamatok gördülékenyen 

menjenek. A kongresszus közben is tartottak több tesztszavazást. Ezt követően pedig nem 

maradt más hátra, minthogy május 21-én, a pünkösdi hosszú hétvégén kezdetét vegye az FIH 47. 

és egyben első Online Kongresszusa. 

Május 21. „Hockey Invites Day” 

 A kongresszus első aktusa szokás szerint a felvezető nap volt 21-én, mely ezúttal a Hockey 

Invites „Hív a Gyeplabda” fantázianevet kapta. A nagyjából négy és fél órás prezentáció sorozat a 

sportág jelenlegi helyzetét, kihívásait, terveit és eredményeit taglalta az alábbiak szerint; 

A programot Dr. Narinder Dhruv Batra Elnök Úr beszéde nyitotta, ahol köszöntötte a 

részvevőket, jó szórakozást kívánt a sokszínű programhoz és reményét fejezte ki, hogy minden 

érdeklődő és családjaik épen és egészségesen vészelték át ez idáig a pandémiát. Ezt követően 

egy rövid film került bemutatásra a 2018-as női és férfi világbajnokságokról, mely az elnökség 

2018 és 2020 közötti időszakának legnagyobb anyagi és szakmai sikere volt. Az ilyen és ehhez 

hasonló sikerek megalapozása kapcsán került felvezetésre a fejlesztésekről, az oktatásról szóló 

prezentáció. Ennek bevezetőjében szó esett a korábbi Buenos Airesben rendezett ifjúsági 

olimpiáról, melynek legnézettebb eseménye, a Hockey5 torna volt. Az ifjúság és a fiatal sportolók 

támogatása alapvető fontosságú. Az FIH Fejlesztési Bizottsága az ifjúság fejlesztésre 2.000.000$ 

összegben költött az elmúlt kétéves ciklusban. A sportágfejlesztés kapcsán itt tartotta meg 

prezentációját az Olimpiai Szolidaritási Alapokról Tayyab Ikram az FIH és a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság (NOB) elnökségi tagja. Ezek az alapok hatalmas lehetőséget biztosítanak minden 

sportág számára az olimpiai ciklusokban a nemzeti sportágstruktúra fejlesztése tekintetében. 
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2017 és 2020 között 1.400.000$ pályázati pénzt nyertek a Nemzeti Szövetségek az alapból, mint 

ismeretes hazánk és sok más ország 2019 végén induló pályázatát sajnos a világjárvány 

ellehetetlenítette. A 2021 és 2024 közé eső pályázati időszak azonban újabb lehetőségeket kínál 

és az FIH mindenkit bíztat rá, hogy vegyen részt ezeken és kérje hazája szövetsége, esetünkben a 

MOB segítségét, az FIH, valamint a kontinentális szövetség, esetünkben az EHF támogatását.  Az 

FIH és a NOB együttműködése jó lehetőségeket kínál, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a 

Para Hockey bemutatósportként bekerült a soron következő paralimpiai játékok programjába. Az 

FIH nem titkolt célja, hogy a sport e-szakága bekerüljön a játékok végleges programjába is, ezzel 

növelve a sportág olimpiai mozgalomban való reprezentáltságát. Az előadás következő fejezete 

foglalkozott az edukáció kérdéseivel, mely téren a világjárvány meglepő eredményt hozott. Az 

FIH Hockey Academy oktatási programjainak online térbe kényszerülésével ugrásszerűen 

megnőtt a képzési alkalmak és a képzésben résztvevők száma. 220 kurzus, 92 ország, 3500 

résztvevő. Andre Oliveira az FIH Sportág Fejlesztési Menedzsere elmondta, hogy a nemzeti 

szövetségek támogatásában edukációs vonatkozásban is fontos szerepet tölt be az olimpiai 

szolidaritási program edzőképzésre fordítható pályázati összege. Az online képzések ezen a téren 

is leküzdötték a korlátokat és a „Sticks To The World” (Ütőket a Világnak) kampánnyal együtt 

hatalmas sikereket értek el a Fülöp-szigetektől Közép-Afrikáig. Az edzők bevonása az iskolai 

oktatásba fizetőképes munkalehetőséget teremtett Óceániaban és Dél-Amerikában. 

Kolumbiában, illetve Bogotában 2500 fiatalt sikerült bevonni a játékba. Sikeres projektek 

futtattak továbbá Zambiában, Ugandában, Malawiban és Kambodzsában. 

A prezentációsorozat következő állomása sportunk globális tendenciáit vette górcső alá. 

Sportunk tovább növekedett és jelenleg a 4. legnézettebb sportág a világon, a részvételi arány 

pedig 29.700.000-ről 30.100.000-re emelkedett, mely remek arány. A nők és férfiak aránya 

továbbra is kiegyenlített világviszonylatban, mind a sportág nézettségét tekintve, mind a 

hivatalos tisztségviselők, mind pedig a részvétel arányában. 2021-re a nők kerültek többségbe 

néhány százalékkal a játékban való részvétel tekintetében. A népszerűség növekedésének 

vonatkozásában komoly szerepet tulajdonít az FIH a korábbi ifjúsági olimpia sikereinek. A 

gyeplabda világszintű reprezentáltsága szempontjából napjainkban már elengedhetetlen annak 

meghatározása, hogy egy sport milyen szerepet kíván betöltei az online térben. Ennek a 

kérdésnek a megválaszolására jött létre a következő előadás, mely az FIH által bevezetett talán 

legkomolyabb fejlesztést; a watch.hockey platformot és alkalmazást mutatta be. Az alkalmazás 

elképesztő sikereket ért és ér el most is, valamint új magasságokba emelte a sportág 

népszerűségét világszerte. Az előadást többek között Nicolas Maingot, a programot fejlesztő 

svájci Nagra Kudelski cég kommunikációs menedzsere jegyezte. Az alkalmazást, mely az FIH újító 

Pro League sorozatával együtt, először fih.live néven kezdte meg működését, a nemzetközi 

gyeplabda digitális otthonának szántak. Kezdetben valóban a Pro League mérkőzések ingyenes 

közvetítésében merült ki, azonban mára 82 országból több mint 155.000 felhasználóval 

egyedülálló eredményeket tud felmutatni. Működése most már korántsem csak a Pro League-re 

korlátozódik, hanem az afrikai barátságos válogatott mérkőzésektől, az ausztrál vagy indiai női 

bajnokságokon keresztül, a spanyol Copa del Rey küzdelmeiig rengeteg tartalom található rajta. 

A cél pedig pontosan ez volt. Több mint 25.000.000 interakció köthető a tartalmakhoz világszerte 

és frissen feltöltött Pro League mérkőzésenként átlagosan 5000 új felhasználó regisztrál. Az 
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alkalmazás és a rögzített tartalmak akár élő közvetítése és feltöltése minden FIH tagszövetség 

számára elérhető és ingyenes, sőt mi több az alkalmazás maga is ingyenes és ezen a 

közeljövőben nem is terveznek változtatni a kiemelkedő reklámbevételek végett. Az FIH kér és 

bíztat minden nemzeti szövetséget, hogy promotálják és vegyék igénybe az alkalmazást saját 

bajnokságaik, versenysorozataik online közvetítésére. 

Az előadássorozat következő etapja a fenntarthatósággal a sportlétesítményekkel és a 

sportágszervezésben jelentkező problémákkal foglalkozott. Az FIH rendkívül hálás minden 

visszajelzésért, mely a közreműködőktől a tagszövetségektől, vagy bármely érintettől érkezik, 

hiszen ezek teszik lehetővé a kielégítő és fenttartható szervezési munkát. Az FIH elképesztő 

mennyiségű erőforrást és munkaerőt mozgósított annak érdekében, hogy a világjárvány 

közepette a prioritást élvező versenysorozatok lebonyolíthatók legyenek. Szabályozások, 

protokollok, iránymutatások és forgatókönyvek kidolgozásával tette lehetővé, hogy a Pro League 

versenysorozat és más regionális események folytatódjanak. Ezzel globális példát állítva, 

melyeket más sportági szövetségek is átvettek, átvehetnek. Ennek egyik fontos eleme a 2021 és 

2024 között elfogadott globális versenynaptár, mely elősegíti a tervezhetőséget a kontinentális 

szövetségek és minden érdekelt fél számára. A versenynaptár egyik új és kiemelkedő eseménye 

lesz az első teljes mértékben FIH szervezésben létrejövő Hockey5 világbajnokság. Az esemény 

pontos időpontja még kérdéses, de ez lesz az első, a nemzetközi szövetség által szervezett 

világbajnokság, a sportág egyszerűsített kispályás formátumában. Jól látszik, hogy a nemzetközi 

szövetség a szakmai viták és ellenállás ellenére is beleáll a Hockey5 promotálásába, ezzel is 

népszerűsítve a sportot nemzetközi szinten. A NOB álláspontja szerint a kevesebb játékos és a 

kisebb játéktér vonzó lehet és ragaszkodik a formátum ifjúsági olimpiai programban tartásához. 

Ez pedig kijelöli az utat az FIH számára, ha szeretné elérni paralimpiai célkitűzéseit és tovább 

ápolná a NOB-al való jó kapcsolatát. A tervezett helyszín Lausanne. Hosszútávú cél a szakági 

versenyek kiterjesztése és több szinten keresztül a top nemzetek mellett a kisebb szereplők 

bevonása. Párhuzamosan a sportág népszerűsítésével, célul van kitűzve, hogy a pályával nem 

rendelkező országok ezen a vonalon juthassanak kisebb felületű borításhoz, majd ezen a 

nyomvonalon elérkezzenek a valódi gyeplabdához. Fontos leszögezni, hogy szakmai berkekben 

még mindig komoly az ellenállás a Hockey5-al szemben és egyelőre többségben vannak azok, 

akik a sportág terem változatát tartanák előremutató, kisebb formátumú szakágnak és sokkal 

inkább támogatnák a teremhoki téli olimpiai programba vételét, mint távlati célt az olimpiai 

mozgalmon belül. Ezekkel a hangokkal, a sportágnépszerűsítés vonalán, szembe menve, 

lavírozva a szakma és NOB között próbál most utat törni magának az FIH, a Svájci szövetséggel 

karöltve első körben egyfajta látvány és bemutató esemény formájában bevezetve a Hockey5 

Világbajnokság projektet. A kisméretű borítás témaköre és a borítással nem rendelkező 

nemzetek igénye vezeti fel a fenttarthatóság kérdését, mellyel kapcsolatban fontos eredmény, 

hogy az FIH magáévá tette az ENSZ és a NOB fenntarthatósági irányelveit. A pályaborítások és a 

fenntarthatóság témakörében a Polytan, szintetikus borításokat gyártó cég, bemutatója 

következett, mely egyben az FIH első számú gyártó partnere is.  

Ma már 400 különböző gyeplabdára, vagy részben gyeplabdázásra is alkalmas műfű borítás típus 

létezik. 500 helyen található a világon a cég által készített borítás, melyek közül két típusról és 

telepítési eljárásról esett szó. Ezek közül talán a leginkább lenyűgöző az a 10 nap alatt telepíthető 
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borítás, mely bármely nagyméretű több tízezer ember befogadására alkalmas stadionba is 

telepíthető lehetővé téve ezzel az igazi stadion hoki élményt. Ilyen kísérlet keretében került 

telepítésre Polytan borítás a londoni Twickenham Stoop stadionban, így játszhatott Új-Zéland 

ellen 15.000-es közönség előtt Anglia hazai női Pro League mérkőzést. Ez a megoldás új 

lehetőségeket és részben környezetbarát vízmentes megoldásokat biztosít a nagy 

nyilvánosságnak szánt mérkőzéseken. Hasonló megoldást telepítettek Írországban is a női 

válogatott Kanada elleni olimpiai selejtezőjére. Az FIH-nek mára már minden pályatartozék és 

borítás tekintetében van biztonságos és környezetbarát szabványa, a pályák vízellátása azonban 

továbbra is problémát jelent környezetgazdálkodási szempontból. Áthidaló megoldást 

jelenthetnek a multifunkciós borítások is, azonban a valódi hosszútávú megoldás a minősített 

gyeplabda borítás, mely szerencsére egyre több helyen van jelen és sikertörténeteket alapoz 

meg. 2020-ban többek között Uruguay-ban, illetve Malawi-ban is, ahol az FIH világítást szállító 

partnere, a Musco révén, kiváló létesítmények születtek. Az FIH minősített partnere, az 

Astroturf, által a 70-es években kifejlesztett borítást tovább fejlesztve, immáron a 10. olimpián 

telepíti innovatív megoldásokkal a kiváló borítást. Az anyagfelhasználás tekintetében a teljes 

mértékben környezetbarát cukornád felhasználása komoly előrelépés. A vízkérdés tekintetében, 

egyelőre az egyetlen progresszív kísérleti megoldás az Athenea Amsterdam pályáján telepített 

borítás, mely a csapadékvíz speciális raktározási technológiájával kínál alternatívát. Fontos 

hangsúlyozni, hogy egyelőre a megoldás még a kísérleti fázis elején tart. 

Az első nap első prezentációit követően, egy rövid tesztszavazásra került sor, melynek kapcsán a 

legérdekesebb fejlemény a német delegáció kiállása volt, miszerint az előző nap tartott 

szövetségi közgyűlésen megszavazták, hogy nem tekintik biztonságosnak a szavazásra 

kiválasztott Lumi rendszert és garanciákra lenne szükségük a másnapi szavazás előtt. A felvetésre 

az FIH CEO-ja Thierry Wiel reagált és oszlatta el részben az aggályokat, arra hivatkozva, hogy a 

NOB is ezt az alkalmazást használja és ha az FIH-ben nem is, bízzanak a NOB-ban. A komoly 

ellentét és a bizalmatlanság az EHF nagy része irányából alapvetően jellemzi az utóbbi évek FIH – 

EHF kapcsolatát. Ennek okairól korábbi beszámolóimban bővebben értekeztem, de nagyon 

leegyszerűsítve az ok az alapvető érdekkülönbség és bizonyos fokú sértettség az EHF részéről.  

A következő napirendi pont az EHF Elnökasszonyának és egyben az FIH elnökségi tagjának 

előadása volt a frissen megalapított Women in Sports Committee „Nők a Sportban Bizottság” -ról 

és annak munkájáról, melyben a nők sportágban és sportágszervezésen belüli egyenjogúságáról 

és egyenlő reprezentáltságáról igyekeznek gondoskodni. Marijke Asszony hangos szószólója a női 

egyenjogúságnak és az EHF-en belül komoly eredményeket ért el. A frissen alakult bizottság 

munkáját is színesnek, tevékenynek írta le. A korábban bemutatott reprezentáltsági arányok is 

jól alátámasztják áldozatos munkáját. 

A prezentáció sorozat következő állomásában az ifjúsági, U21-es Világbajnokságok voltak 

napirenden. A fiúknál Indiában, a lányoknál Dél-Afrikában kerül megrendezésre az esemény és a 

2022-es évtől, az FIH szeretne a 4 évesről 2 éves ciklusra áttérni ebben a sorozatban. Ezt 

követően került sor a Tokiói Olimpia promóciós terveinek bemutatására, melyet az FIH a lehető 

legteljesebb mértékben szeretne lefolytatni. Nagyságrendileg 8 millió főt szeretnének elérni, a 

különféle platformokon, szociális hálózatokon. A projekt hívó szava, ahogyan az előadássorozaté 
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is „Hockey Invites”. Fontos szerepet kapnának a napi szintű YouTube műsorok, a watch.hockey 

alkalmazás és annak felületei, továbbá a különféle helyi és nemzetközi médiaszolgáltatók. A 

tervek közt szerepel a különféle gyeplabdás „infuenszerek” bevonása is a kampányba. Itt került 

említésre az FIH 2022-ben Liége-be tervezett Terem Világbajnoksága, melyekhez marketing 

vonalon szintén nagy reményeket fűznek. 

A prezentációs nap végéhez közeledve került sor az Integrity Unit, az-az a sportág tisztaságáért 

felelős testület beszámolójára. A hét, független tagból álló testület elnöke az ausztrál Wayne V. 

Snell beszámolt róla, hogy az elmúlt kétéves periódusban komoly eredményeket értek el a 

sportág tisztaságát szabályozó tényezők összehangolásában és a különböző, FIH-re vonatkozó 

jogi aktusok kikényszeríthetőségének és ellenőrzésének biztosításában. Az online térben történő 

fokozottabb jelenlét új szabályok, eljárások beiktatását igényelte, de ezek kivétel nélkül 

sikeresen lezajlottak. Komoly eredmény, hogy a sportág tisztaságát a nemi egyenlőség és a 

nemek egyenlő reprezentáltsága nagyban segíti, így minden ennek érdekében tevékenykedő 

testület munkája értékes és fontos. Snell kiemelte, hogy az FIH-nél belső igények irányította, 

egyfajta önvezérelt folyamatként írhatjuk le a testület létezését és munkáját is, ami rendkívül jó 

fényt vet a sportágra, nemzetközi összehasonlításban is. 

A prezentációk sorát a tervezett „FIH Hockey Nations Cup” eseménysorozat bejelentése zárta, 

mely a Hockey World Series-t váltaná és a tervek szerint a sorozatok győztesei belépést 

nyernének a Pro League-be, így ettől fogva a Pro League is egy nyitott versenysorozattá válna. A 

bevezetést 2022-től tervezik. A több mint négy órás programot a díjátadó zárta, majd Batra 

Elnök Úr záróbeszédével fordultak rá a tagok a másnapi kongresszusi szavazásokra és az 

elnökválasztásra. 

Díjazottak; A Pablo Negre díjat az Üzbég Gyeplabda Szövetség kapta, az infrastruktúra 

fejlesztésben végzett munkáért. A Theo Ikema-ról elnevezett kitüntetést a Lengyel Szövetség 

vehette át 30 új edző és 3000 új, iskolás korú sportoló sikeres képzésének megszervezéséért. Az Ő 

királyi fensége Sultan Azlan Shah kitüntetést az új-zélandi Sharon Williamson kapta, önkéntes 

szolgálatáért. Az Etienne Glichitch díjat az Indiai Szövetség kapta jelentős sportágfejlesztéseiért. 

A Guust Lathouwers Emléktrófeát a szomszédból, Ivona Makar kiváló horvát női válogatott 

játékos és FIH játékvezető kapta elismerésreméltó munkájáért. A René G Frank Szuper Fair Play 

Kupát pedig a brit válogatott Sam Ward kapta, aki egy rendkívül súlyos fejsérülést követően 

egyik szemére csupán részben visszanyerve látását, idén már ismét a brit olimpiai kerettel készül. 

FIH Érdemrendben részesültek; Yokoyam Hide, az Ázsiai Szövetség Alelnöke, Peter Elders, az EHF 

és a Holland Szövetség Elnökségi tagja, Richard Kofi Akpokavie, Az Afrikai Szövetség Technikai 

Bizottságának Elnöke, Dr. Robin Mitchell A Fiji Szövetség korábbi elnöke. FIH Oklevelesek; 

Mathavan Devadas a Szingapúri Szövetség Elnöke, Shin Jung Hee a Dél-Koreai Szövetség 

Alelnöke, Sarah Bennett Az Afrikai Szövetség Fejlesztési Bizottságának Elnöke. Végül pedig 

tiszteletbeli tagként választották a jelenlegi maláj uralkodót, Őfelsége Sultan Abdullah Ahmad 

Shah-t. 
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Május 22. Az FIH 47. Kongresszusa, (EHF meeting) 

A kongresszus tizenegyórás rajtját megelőzően, 10:15-kor az EHF elnökségének kérésére az 

európai tagszövetségek egy rövid, nagyjából 20 perces bemelegítő meetinget tartottak, ahol 

ismét részletesen végig vettük az egyes témákat, melyek kapcsán szavazni kellett a 

delegáltaknak, valamint, hogy milyen forgatókönyvek valósulhatnak meg a különféle esetekben. 

A férfi elnökségi tagjelöltek szavazása valójában csak formalitás volt ebből a szempontból, hiszen 

a két üres helyre két jelentkező volt. A meeting végén méltatták az előző nap európai díjazottjait, 

és mindenkit bíztattak az európai jelöltek támogatására, különös tekintettel az elnöki posztért 

induló jelenlegi belga szövetségi elnök, Marc Coudron-ra, aki személyes lobbija és programja 

ismertetése céljából már korábban megkereste szövetségünket és előadta terveit.  

Az kongresszus az online környezetre való tekintettel rendhagyóan, de a szokásoknak 

megfelelően a névsorolvasással kezdődött. Ez jelen esetben a szavazó alkalmazásba aktuálisan 

bejelentkezett delegáltak felsorolását foglalta magába. A dolog jellegéből adódóan ezt a számot 

a szavazások előtt minden alkalommal megismételték ismertetve, hogy az adott szavazáson hány 

szavazásra jogosult ország vesz rész. Ez a szám többször is változott a szavazások között, hiszen 

bizonyos régiókban az internetkapcsolat nem tette lehetővé a folyamatos részvételt és több 

esetben, hiába a rengeteg tréning, a delegáltaknak élesben is gondot okozott a Lumi platform 

használata. A szavazni jogosultak száma nagyjából 120 és 121 fő között ingadozott a teljes 

kongresszus alatt. Arra is volt példa, hogy moderálatlan hozzászólások és a Zoom felület 

túlterhelése miatt a haiti, illetve a salamon-szigeteki képviselőt ki kellett zárni a kongresszusból. 

A pakisztáni delegált pedig egész idő alatt súlyos sávszélességi problémákkal küzdött. Ennek 

ellenére a szavazások egy kivételtől eltekintve eredményesen zárultak és a Lumi londoni 

székházába kirendelt közjegyző mindent rendben talált.  

A bejelentkezések és a névsor után pár perces gyászszünet következett, a járvány áldozataira 

emlékezve. Az elhunytak névsora szomorúan hosszú és az utóbbi időszakban rengeteg koros 

indiai olimpikon, illetve számos korábbi FIH tisztségviselő is felkerült rá. Ezt követően Batra Elnök 

Úr hosszabb lélegzetvételű köszöntője következett, melyben hangsúlyozta az elmúlt időszak 

erőfeszítéseit és eredményeit, különös tekintettel a világbajnokságokra, az online 

marketingsikerekre és megemlítette azt is, hogy hosszú idő után a „Masters”, a „Nemzetközi 

Öregfiúk” Szövetség is végre az FIH égisze alá került. Az első számú célkitűzés, hogy a marketing 

tevékenység révén növekedjen a sportágban való részvétel világszerte, sikeres volt az elnökség 

megítélése szerint.  

Az elnöki köszöntőt megszokott módon a NOB vezetőjének köszöntője követte. Thomas Bach Úr 

a szokottnál is terjengősebben és melegebb szavakkal illette elnöktársát és a gyeplabdás 

társadalmat. Kiemelete az elért sikereket a sportág járványkezelésében és azt, hogy olyan 

mintákat és protokollokat sikerült kialakítani, amiket a közelgő Tokiói játékokon is érdemes lehet 

alkalmazni. „A Gyeplabdatársadalom példát mutatott a világ sportéletének, az FIH elnökségének 

vezetésével” összegezte Bach Úr a kérdést, továbbá bizakodását fejezte ki az olimpia megtartása 

kapcsán és hogy a menekültekből álló olimpiai csapat indulása egyre inkább megvalósulni látszik.  
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Thierry Wiel-en volt a sor, hogy megtartsa szokásos értékelőjét, melyben gyakorlatilag egy az 

egyben végig vette az előző nap főbb prezentációit, hangsúlyozta a sikereket és kiemelte a 

grandiózus terveket. Szót ejtett a fenntarthatóság terén elért eredményekről, a 

versenybizottságok munkájáról, hogy sikerült előremutató módon átszervezni a Pro League 

versenynaptárat és így tovább. Természetesen nem maradhatott ki a watch.hockey alkalmazás 

méltatása sem és a tervezett Hockey5 események. Érintőlegesen kerültek csak szóba a 

pénzügyek, hiszen a program következő pontja egy újabb teszt szavazás, majd a pénzügyi 

beszámoló volt, de mégis bővebben kellett nyilatkoznia a témában, hiszen az angol delegáltak 

eddig bírták cérnával és rázúdították pénzügyi aggályaikat. 

Köztudomású, hogy a túlkalkulált reklámbevételek és a túltervezett versenyprogram miatt a 

2019-es induló Pro League szezon komoly anyagi veszteségeket jelentett az FIH-nek és Batra Úr 

elnökségét legtöbben ezen a vonalon támadják, illetve, hogy az FIH a pénzügyi stabilitás 

szempontjából nem áll jól. Ezen az állásponton egyébként az európai tagszövetségek többsége 

osztozik és Marc Coudron elnökjelölt egyik fő programpontja is éppen az, hogy megteremtené a 

pénzügyi stabilitást. Thierry Wiel egyszerűen úgy reagált, hogy a pénzügyi beszámolót követően 

minden világossá válik majd és megnyugtató válaszok érkeznek a kérdésekre. Természetesen ez 

egy cseppet sem nyugtatta meg az angol delegáltakat és a 2020-ban felvett NOB támogatásról és 

az FIH székházeladásáról érdeklődtek. Válasz nem érkezett, érkezett azonban egy újabb teszt 

szavazás, majd a várva várt pénzügyi beszámoló, mely a főbb pillérekre épült. Az ominózus 2019-

es év száma 24,6 millió a bevételi oldalon és 25 millió a kiadási oldalon. A kalkulációk szerint a fő 

veszteséget okozó Pro League sorozat 2020-ban már közel nullára jött ki, 2021-ben nyerséges 

lesz, 2022-ben pedig komoly nyereséggel kalkulál. Az egyetlen befolyásoló tényező a koronavírus 

járvány elhúzódása lehet, hiszen jelen esetben már egész 2022-ig megkötött szerződésekről van 

szó. A székház ügy kapcsán a fő indok a bérleti díjak kérdése volt, amiért egy tranzakcióval a 

testület gyakorlatilag saját magától vásárolta vissza az ingatlant. Erről több szó nem esett az 

európai delegáltak heves tiltakozása ellenére sem. A NOB támogatások pedig részletekbe 

menően határidős okokból nem szerepeltek a beszámolóban, de fő indokként a COVID 

hatásainak enyhítését jelölték meg. Heves vita alakult ki tehát, melynek végén következett a 

szavazás és a pénzügyi beszámoló elfogadása. A beszámoló végül 103 igen szavazat mellett 

elfogadásra került. Ezt követte az ellenőrző testület beszámolójának elfogadása, mely 

lényegesen kisebb vihart kavart és simán átment a testületen.  

Ez után következett a kongresszus legellentmondásosabb része, az új tagok felvételének kérdése, 

melyek jelen esetben azonnal, a felvétel után már szavazhatnak az elnökválasztáson. Ezzel 

kapcsolatan több tag nemtetszését fejezte ki, de az alapszabály szerint erre lehetőség van, így 

nem alakult ki komolyabb vita. Az új tagjelöltek Szaúd-Arábia, Gambia, Kelet-Timor és Indonézia. 

Az első három tag bevétele gond nélkül ment, azonban Indonézia tagságát illetően bonyodalmak 

támadtak. Tulajdonképpen Indonéziával kapcsolatban az a nemkívánatos helyzet állt előtt, hogy 

az Indonesian Hockey Association nevű szervezet már régebb óta tagja az FIH-nek, így csak annak 

kizárásával van mód a jelölt Indonesian Hockey Federation felvételére. A kizárásról szóló 

szavazás felvezetésénél a két szervezet nevét sikerült egész szürreális módon felcserélni így a 

delegáltak többsége teljesen belezavarodott a később még meg is ismételt szavazásba. Végül a 

már nem létező testület kizárása is sikertelen volt és az új felvétele is. Így most, a Délkelet-ázsiai 
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ország már nem létező szövetsége tagja továbbra is a nemzetközi szövetségnek és az érvényben 

lévő szövetség nem.  

A tagfelvételi mizériát követően a testület egyöntetűe elfogadta az elkövetkező ciklus tagdíjait, 

melyek változatlanok maradtak. Ezt követően a jelöltállító bizottság jogi beszámolójának 

elfogadása volt a soros, mely ismét gond nélkül átment a szavazáson.  

A rövid lélegzetvételnyi szünetet követően elérkezett az idő, hogy átadják az FIH elnöki 

kitüntetéseit. 

Díjazottak; Pawan Munjal A Hero Motorcorp egyik igazgatója, Francesco Ricci Bitti olsaz 

sportvezető, Maureen Craig-Rousseau az FIH Elnökségi tagja, Shri. V Karthikeya Pandian az 

Oriszai Főminiszter személyi titkára, Yoshida Motohito Az Ázsiai Szövetség Tiszteletbeli Elnöke, 

Nii Quaye-Kumah A Ghánai Szövetség Hivatalos Tisztviselője, David G Collier angol sportvezető, 

Roger St-Rose Korábbi Trinidadi válogatott játékos, Bob Claxton Az Óceániai Szövetség Főtitkára, 

Kim Myung Sung Az Ázsiai Szövetség Elnökségi Tagja, Az FIH Béke és Barátság kitüntetésében 

részesült; Thomas Bach NOB Elnök 

A következő aktus az FIH alapszabálymódosításainak elfogadása volt. A szavazás gond nélkül, 

eredményesen zajlott. Az alapszabály apróbb változtatásai pedig a következők: Gender semleges 

szóhasználat a szövegekben, valamint a szabályozások közé az e-sport is bekerült, ezzel is 

deklarálva, hogy az FIH a digitális világ irányába is terjeszkedni szeretne.  

Következett a választás előkészítő testület rövid prezentációja a szavazás menetéről, majd az 

elnökjelöltek beszédei. A regnáló elnök szólhatott először és lényegében a bevezetőben is 

elmondott eredmények folytatásáért szállt síkra és hogy folytassa annak a holisztikus 

ökoszisztémának a kialakítását és fejlesztését, mely az eddigi négyéves ciklusban lehetővé tette a 

sportág fejlődését. Ezután következett a kihívó, Marc Coudron beszéde, aki szárnya alá venné a 

feltörekvő és kicsi gyeplabdás nemzeteket, hogy ne minden a válogatottakról és a világranglista 

első 12 helyezettjéről szóljon és természetesen szeretné bankárként stabilabb irányba terelni a 

világszervezet pénzügyeit. 

A beszédek után következett a szavazás, ami rendkívül kiélezett eredményt hozott, ám végül Dr. 

Batra-nak sikerül 63-61 arányban megtartani az elnöki pozíciót így 2023-ig ismét ő irányíthatja a 

szervezetet. Itt került sor a női és férfi elnökségi tagok megválasztására, melyek közül, mint már 

említettem a férfi csupán formális volt itt mindkét jelölt Tayyab Ikram és a holland Erik 

Cornelissen is visszakerült a testületbe. A nők szavazásánál a három jelölt közül az európai jelölt, 

Inez Cooper esett ki, így a két új tag a zambiai Hazel Kennedy és az uruguayi Danae Andrada.  

A kongresszus az elnökjelöltek köszönetével és a gratulációkkal zárultak. Mindenki méltatta a 

másikat, majd a régi-új indiai elnök záróbeszéde következet, ahol hangsúlyozta, hogy az elért 

eredmények a nézeteltérések ellenére óriásiak és próbáljon a teljes közösség erre koncentrálni. 

Ennek a hasznait élvezni és menni tovább előre, továbbá ígéretet tett, hogy mivel a szavazás 

szoros volt, látható az elégedetlenség, ezért a hibákat igyekszik kijavítani és így haladni tovább a 

kijelölt úton. 
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Összegzésként elmondhatjuk, hogy egy szokatlan, komoly vitáktól és ellentétektől tarkított 

kongresszuson vagyunk túl. Érezhető, tapintható a fezsültség az európai és az ázsiai érdekek 

között, ez bizonyára meghatározó lesz a következő időszakban is. Úgy gondolom azonba, hogy ez 

a rivalizálás sokkal többet árthatna nekünk abban az esetben, ha elnökváltás történik. 

Kapcsolatunk a jelenlegi FIH elnökséggel kiváló, ez pedig a jövőre nézve az olimpiai pályázataink 

vonatkozásában elengedhetetlen. A született eredmény számunkra kedvező, még ha igen nehéz 

is ezt megítélni a világ gyeplabdázásának perifériájára szorulva egy ilyen súlyos időszak után, 

mely ki tudja mikor zárul le végérvényesen. Úgy gondolom a járvány előtti pozíciónkba való 

visszakapaszkodáshoz kedvező lehet a kialakult nemzetközi környezet. 

 

 

Ferenczi Zsolt, 

Magyar Gyeplabda Szakszövetség 

Megbízott Diplomáciai Fő Képviselő 


