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INTERJÚ NÁTRÁN ROLANDDAL, A MAGYAR ASZTALITENISZ-SZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL

A koncertszervező

MEGNYERNI A SZURKOLÓKAT – cél, hogy a jövő évi budapesti Eb-n tele legyenek a lelátók
Milyen formában érzi magát?
Ha mint asztaliteniszezőt kérdezi,
inkább hagyjuk, de szurkolóként,
azt hiszem, a legjobb formámat
hozom, még élénken élnek bennem a jekatyerinburgi Európabajnokság történései.
Csak azért kérdeztem, mert olyan
sűrű tizenkét hónap vár a sportágra,
amilyenre talán évtizedek óta nem
volt példa, s bizony a szövetségnek
és persze az elnöknek is fel kell
kötnie azt a bizonyost, ha helyt akar
állni.
Valóban nagy kihívást jelent az
előttünk álló esztendő, elsősorban természetesen a versenyzőknek, de mivel a következő
hónapokban junior, felnőtt és
para world tour-versenyt rendezünk, jövő októberben Budapesten lesz az egyéni Európa-bajnokság, közben pedig
az olimpiára is hangolunk, a
szövetségnek is van munkája
bőven. Ha a felkészülést most
kezdenénk, egészen biztosan
kudarcot vallanánk, ám szerencsére erről nincs szó. A mostani a harmadik egymást követő,
hogy world tour-versenynek
adunk otthont, a felnőtteké legutóbb már a budapesti Tüskecsarnokban volt, januárban is
ott lesz, ami azért fontos, mert
a kontinensbajnokságnak is ez
a helyszín ad otthont, tehát ezek
az események egyben a főpróbát is jelentik számunkra. A mögöttünk hagyott időszak alapján
azt mondom, a szövetség képes
arra, hogy megbirkózzon az előtte álló, a korábbiaknál nagyobb
kihívással.

Gondban az utánpótlás,
de van vészforgatókönyv
Miért tartja fontosnak, hogy ilyen
események házigazdái legyünk?
Alapvető cél a sportág népszerűsítése, s erre mi más lenne
megfelelőbb, mint az olyan versenyek, amelyeken a kontinens,
sőt a világ élmezőnye megmutatja magát, s persze az sem mellékes, hogy ilyenkor a magyar versenyzők a hazai környezet miatt
előnyt élveznek. Ha mindezeken
túl még anyagi hasznunk is származik a rendezésből, az csak jó,
hiszen ezzel a szövetség mozgástere is bővül.
Időben a junior world tour-verseny
a legközelebbi, amelynek novemberben Szombathely ad otthont.
Miután a nyári korosztályos Eb-n
minden idők leggyengébb szereplését produkálta a hazai utánpótlás,
a kérdés megkerülhetetlen: milyen
a magyar asztalitenisz jövőképe?

Támogatják
a parásokat is
Az elmúlt években rendszeresen
rendeztünk Magyarországon para
world tour-versenyeket, ám most
először fordul elő, hogy erre a hazai szövetség égisze alatt kerül sor:
az ITTF-től érkező megkeresésre
azonnal igent mondtak. Legutóbb
Eger adott otthont az eseménynek,
s bár egyelőre még több részlet
nem tisztázott, van rá esély, hogy
ismét a hevesi megyeszékhelyen
lesz a para world tour-verseny,
vélhetően márciusban.

RIÓI
REMÉNYEK

Bárcsak olyan tökéletesre
sikerülne a következő
tizenkét hónap, hogy
hátradőlhessenek!
– reménykedik Nátrán Roland,
a szövetség elnöke
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«
A hazai rendezésű
Európa-bajnokság
mellett természetesen az olimpiai kvalifikáció, majd a riói
szereplés is a 2016os esztendő kiemelt
projektje. Nátrán
Roland elnök – a
meglehetősen
bonyolult kvalifikációs rendszer ellenére
– bizakodva várja
a fejleményeket.
Mint elmondta, Póta
Georgina mellett
még egy női és egy
férfi versenyzőnk
kijutásában bízik,
természetesen nem
kizárva annak a
lehetőségét, hogy
a létszám nagyobb
is lehet. Ami a
csapatot illeti, úgy
látja, nehéz ügy, a
jelenlegi helyzetben
kevéssé valószínű,
hogy akár a női, akár
a férfiválogatottunk
ott lesz az olimpián,
de persze itt sem
lenne szomorú, ha
kellemes meglepetés érné.

Van az a pénz

Ha a realitások talaján maradunk,
látni kell, hogy elképesztően kiegyensúlyozottá vált a mezőny,
néhány kivételtől eltekintve bármelyik ország versenyzője bárkit
legyőzhet. Emellett, mint a sportban általában, az asztaliteniszben
is létezik a szerencsefaktor, ám
az is igaz, hogy a nagy számok
törvénye alapján Fortuna a jobban felkészült versenyzők mellé
áll. Ezzel természetesen nem bagatellizálni akarom a történteket,
de kis szerencsével sokkal jobb
eredmények is születhettek volna, a tények viszont azt mutatják,
hogy egyetlen versenyzőnk sem
jutott be a legjobb nyolc közé.
Mivel az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásának
köszönhetően az anyagi háttér
rendelkezésre állt, ezért a fiatalok
– ez egyébként a felnőttekre is
igaz – minden olyan viadalra elutazhattak, amelyet a kapitányok
fontosnak, szakmailag indokoltnak tartottak, e tekintetben tehát
biztosan nem lehetett probléma.
Miközben akadnak tehetséges
fiataljaink, azt sem szabad elfelejteni, hogy sajnos elsősorban a
lányoknál, de a fiúknál is vannak
lyukak az utánpótlásban.
Mi lehet a megoldás?
Ez szakmai kérdés, ami elsősorban az edzők kompetenciája.
Az utánpótlás-nevelésnek az a
sajátossága, hogy a befektetett
munka csak néhány év múlva térül meg, tehát nem szabad, hogy

a jelenlegi eredmények kedvét
szegjék azoknak a szakembereknek, akik nemrégiben vágtak bele
a munkába. Idő kell, hogy lássuk
az eredményét. Ettől függetlenül
érzékeljük a problémát, ezért
nem ülünk tétlenül. Felkértünk
egy szakemberekből álló testületet a szakmai stratégia megalkotására. Természetesen most
is létezik ilyen, de évről évre meg
kell újítani, a kialakult helyzethez
igazítani. Október közepéig várjuk a szakmai fórum meglátásait,
javaslatait, amelyeket aztán szélesebb körben szeretnénk véleményeztetni, sőt terveim szerint
a közgyűlés elé is visszük, hogy
a lehető legszélesebb konszenzus alakuljon ki az utánpótlás-nevelésről. Biztos, hogy lesznek új
elemek, változások, de olyanok,
amelyek az előrelépést szolgálják. Arra azonban figyelnünk
kell, hogy bár az idő sürget, ne
összevissza csapkodva, hanem
tudatosan építkezve alakítsunk a
jelenlegi rendszeren.
A serdülő fiúkat irányító Varga
Zoltán már hónapokkal ezelőtt lemondott, de továbbra sincs kijelölt
utódja. Miért?
A nyáron elhalasztottuk a döntést,
hogy ne kelljen kapkodni, de tény,
most már sürgetővé vált az ügy.
Pályázatot írtunk ki a kapitányi
posztra, amelyre öt valóban kiváló
anyag érkezett, így nehéz helyzetben vagyunk. Mivel a jelenlegi
struktúrában a felnőtt szövetségi
kapitányok egyben férfi és női

Junior, felnőtt és para world tour-verseny, olimpiai kvalifikáció, budapesti Európabajnokság. A következő egy év eseményei, amelyekhez a szándék és az akarat mellett
természetesen pénz is kell, mégpedig nem kevés. De vajon bírja-e mindezt anyagilag
a szövetség?
„A pénzügyi és szervezeti konszolidáció megtörtént, így képesek vagyunk arra, hogy
anyagilag bírjuk a ránk váró kihívásokat – magyarázta a szövetség elnöke. – Az elmúlt
időszakban olyan körülmények között készülhettek a válogatottak, amilyenre korábban nem volt példa, s így lesz jövőre is. Természetesen a minisztériumtól és a MOB-tól
érkező támogatások nagyon fontosak, de úgy vélem, már van olyan szinten a magyar
asztalitenisz, hogy bővítheti a támogatói körét. Eljutottunk oda, hogy nem megelőlegezett bizalmat kell kérnünk tőlük, a sportágunkba bizonyíthatóan érdemes befektetni.
Amellett, hogy eddigi szponzoraink bizalmát is élvezzük, tárgyalunk új támogatókkal,
vagyis az anyagiak előteremtése ebben az erőltetett menetben sem okozhat gondot.”
szakágvezetői szerepkört is betöltik, szakmai kérdésekben az
ő meglátásuk az irányadó, ezért
természetesen Aranyosi Péter véleményét hangsúlyosan vesszük
figyelembe a döntésnél, amely
napokon belül megszületik.

Nem a korábbi rendezőkkel
akarunk versenyezni
Milyen mezőnyre számít a junior és
a felnőtt world tour-versenyen?
Erősre. Legutóbb is több mint ötven országból érkeztek versenyzők, bízom benne, hogy most
sem lesz másként. A januári felnőttversenyt tudatosan egy héttel
a németországi esemény elé tettük, abban bízva, hogy a legjobb
ázsiaiak – akik a német world tou-

ron hagyományosan részt vesznek – összekötik a két eseményt,
és már Budapestre is eljönnek.
Ez még csak terv, vagy esetleg
volt már hivatalos megkeresés is a
részükről?
Mivel december végén jár le a
nevezési határidő, erről még korai tényszerűen beszélni.
Említette, hogy a januári verseny
lesz a főpróbája a jövő októberi
Európa-bajnokságnak. Elsősorban
mit szeretnének tesztelni?
Éppen a jekatyerinburgi Eb-n
tartottam prezentációt az európai
szövetség vezérkarának, s ott is
elmondtam, különös hangsúlyt
fektetünk a nézőkre, szeretnénk,
ha maradandó élményt nyújtana
számukra a kontinensbajnokság.

Ehhez első lépésként ki kell csalogatni őket a lelátókra…
Azon leszünk, hogy mind több
fórumon tudassuk a magyar
szurkolókkal, ez olyan verseny
lesz, amelyre érdemes kijönni.
Amellett, hogy Európa legjobb játékosait láthatják testközelből, a
teljes magyar élmezőny is asztalhoz áll, szóval a színvonalra nem
lehet panasz. Emellett további kiegészítő programokat tervezünk,
amelyek még élményszerűbbé
teszik majd az Európa-bajnokságot. Olyan ez, mint egy nagy
koncert: van sztárfellépő – esetünkben a versenyzők –, de ott
is vannak előzenekarok, egyéb
kiegészítő programok, melyek
vonzóbbá teszik a rendezvényt.
A jekatyerinburgi Eb-n látott-e olyat,
amit szívesen átültetne Budapestre?
Póta Georgina érmét.
Ez nem meglepő… És ami a szervezést illeti?
Az orosz rendezés kevés kívánnivalót hagyott maga után, a
vélhetően bőkezű költségvetésből színvonalas Eb-t rendeztek.
Mindazonáltal a város adottságai kevésbé voltak kedvezőek, a
helyszín távol volt a szállodáktól,
sőt magától a várostól is, ezért
kevés volt a szurkoló. Ebben
biztosan jobbat tud nyújtani Budapest. Jekatyerinburg magasra
tette a lécet, de mi egyetlen korábbi rendezővel sem kívánunk
versenyezni, kiváló Európa-bajnokságot szeretnénk rendezni a
magunk előnyeit hangsúlyozva.

Csak tökéletes esztendő
után lehet hátradőlni
Utazzunk kicsit az időben, tegyük
fel, hogy 2016. október 23., azaz a
budapesti Eb utolsó napjának estéjén beszélgetünk. Ön ül a fotelben,
hátradől és azt mondja, ez igazán
remek év volt, mert…
Több kvótát szereztünk az olimpiára, mint reméltük, Rióban jól
szerepeltünk, azaz a mieink a
világranglistán előrébb jegyzett
játékosokat győztek le, sikeres
world tour-versenyeket rendeztünk, az Európa-bajnokság kiemelkedő magyar eredményeket
hozott, ráadásul a közönség és a
játékosok egymásra találtak.
Optimista.
Ha mindez megtörténik, valóban
hátradőlök és azt mondom, csak
ilyen éveket kívánok magunknak
a továbbiakban is, ám ha bárhol
is akad hiányérzetem, az azt jelenti, vannak még teendőink.

Szemben a honosítási trenddel
Az európai élmezőnyben már-már elképzelhetetlen olyan kiemelkedő csapat,
amelyben ne lenne legalább egy honosított kínai játékos. A magyar válogatottak e
tekintetben a szabályt erősítő kivételt jelentik, ám felvetődik a kérdés: ahhoz, hogy
versenyképesek maradjunk, nem kellene-e az eddigi koncepciót felülvizsgálni?
„Az asztalitenisz-közösségben nem találkoztam még olyannal, aki távol-keleti játékos honosításával szeretett volna javítani a válogatott teljesítményén –
mondta Nátrán Roland. – Kétségtelen, a honosított ázsiaiak sok európai ország
eredményességén javítottak, mi mégis azt szeretnénk, ha valóban magyar játékosok kerülnének be Európa és a világ legjobbjai közé. De nem véletlenül beszéltem távol-keletiekről, a határon túl élő, ám Magyarországhoz jobban kötődő
játékosok esetében más a helyzet. Ha van olyan magyar származású asztaliteniszező, akinek a honosítására lehetőség nyílik, szeretnénk élni a lehetőséggel.”
Shen Yanfei (balra) és Hu Melek,
Utóbbi olyannyira napirenden lévő kérdés, hogy az erdélyi születésű Bálint a női páros Európa-bajnokai.
Bernadett – egyébként Ecseki Nándorral vegyes párosban ifjúsági Eb-ezüstér- Tényleg ők Európa bajnokai…?
mes – esetében már meg is indult a folyamat, amely nem rövid. A jelenlegi szabályok szerint egyéni viadalokon már
most indulhat, így október második felében a varsói world tour-versenyen magyar színekben áll asztalhoz, ám ahhoz,
hogy vb-n és Eb-n is szerepelhessen, néhány esztendőt várnia kell – tekintve, hogy még csak 19 éves, van ideje.

