Kedves Játékosok és Szülők!
Kedves Edzőkollégák!
Mindannyian tudjátok, hogy az egész Európát érintő drasztikus energia áremelkedés a sportot
sem kíméli, a tenisz a téli szezonban pedig különösen ki van téve ennek.
Az előzetes felmérések és számítások alapján a fedett pályás szezon nagy kihívás elé állítja a
sportágunk minden szereplőjét, és egészen biztosnak tűnik, hogy érthető okokból nem fog
tudni annyi fedett pálya üzemelni az országban, mint a korábbi években.
Annak érdekében, hogy ez a jelentős kapacitáscsökkenés szakmailag ne lehetetlenítse el
részben vagy teljes mértékben az érintett kiemelt felnőtt és utánpótlás játékosok
felkészülését, a Magyar Tenisz Szövetség elnöksége és vezetése az idei fedett pályás szezonra
támogatói programot indít a Nemzeti Edzésközpontban.
A 2022. október 17-től 2023. március 20-ig terjedő téli időszakban minimum alkalmanként 2
óra tenisz és kapacitás szerint erőnléti edzéslehetőséget biztosítunk díjmentesen a NEK-en a
mellékelt névsorban és beosztásban szereplő valamennyi felnőtt és korosztályos játékos
számára.
Bízunk abban, hogy ezzel az edzéslehetőséggel az MTSZ összesen több mint 100 játékos
folyamatos téli edzését és a következő szezonra való felkészülését tudja segíteni.
A budapesti játékosoknak elsősorban hétfőtől-csütörtökig, a vidékieknek pedig péntektőlvasárnapig lenne lehetőségük a NEK-en edzeni, illetve korlátozott mennyiségben
szálláslehetőséget is biztosítunk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy abban az esetben, ha
a pályakapacitás engedi vagy igény esetén a budapestiek ne edzhetnének hétvégén, valamint
a vidékiek ne látogathatnák a hétközi edzéseket.
A program teljes körű koordinációjáért Gulyás István és Kisantal Péter válogatott edzők
felelnek. Az edzéseken természetesen minden versenyző saját edzőjére is számítunk a közös
munkában.
Hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy ez a lehetőség mindenki számára szabadon választható,
nincs kötelező eleme, az MTSZ csak egy további alternatívát kínál ezzel a programmal az
együttműködés jegyében.
Annak érdekében, hogy a téli szezon végleges programját minél előbb el tudjuk készíteni, arra
kérünk minden érintettet, hogy konzultálva a saját klubjával és edzőivel, legkésőbb 2022.
szeptember 19-ig küldjék meg emailben, hogy mely időpontokban szeretnék igénybe venni az
MTSZ által felkínált lehetőséget.

Az edzésigényeket az edzesigeny@huntennis.hu email címre várjuk.
A minél hatékonyabb tervezés érdekében arra kérünk mindenkit, hogy ezt a határidőt
betartani szíveskedjen.
Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a témában, Sávolt Attila szakmai igazgató és a
válogatott edzők állnak rendelkezésre.
Bízva a közös együttműködésben és összefogásban, várjuk a visszajelzéseket!
Az MTSZ vezetősége nevében

Sávolt Attila
szakmai igazgató
Budapest 2022.szeptember 09.

