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Rátgéber Akadémia bemutatása
A Rátgéber Akadémia célja egy nemzetközi szinten ismert és elismert kosárlabda-akadémia
megalapítása és létrehozása, amely elsősorban alkalmas a minőségi utánpótlás-nevelésre,
kiváló sportolók képzésére, részben kielégíti a sportolni vágyó tömegek igényét és beépül Pécs
város sportkultúrájába, kihasználja a város gazdasági, társadalmi, tudományos adottságait
is.
A megalakuló Kosárlabda Akadémia jelentős lépés a sportágon belül, hiszen a fenti
elképzelések összefogása és oktatási rendszerbe foglalásán kívül, Európában először,
egyetemlegesen lépnek fel a siker érdekében egy ilyen projekt legfontosabb szereplői.
Ezek: Pécs városa, a Pécsi Egyetem, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, továbbá
élvonalbeli kosárlabda egyesületek.

A Kosárlabda Akadémia alapvető céljai a következők:
o Élmezőnybeli európai kosárlabda játékosok nevelése; felkészítés a hazai, illetve
nemzetközi szintű sportpályafutásra
o Élmezőnybeli kosárlabda edzők képzése, olyan szakmai elvek szerint, melyek
részben a hazai, és részben a nemzetközi kosárlabda élet alapjaiban napjainkban is
megtalálható, edzői életpálya modell kialakítása
o Magasan kvalifikált edzők bevonása, minőségi szakmai munka
o kosárlabda játék népszerűsítése és fejlesztése
o kosárlabda sportágban utánpótás képző központ létrehozása, tudatos tehetség
kiválasztás
o kosárlabda sportág specifikus egészségügyi-rehabilitációs háttér biztosítása,
előzőekkel összefüggő szakember képzés szervezése, támogatása
o nemzetközi együttműködés és integráció
o határon túli Magyar nemzetiségű utánpótlás koru kosárlabda sportolók képzése,
támogatása, részükre ösztöndíj biztosítása
o utánpótlás korú és amatőr kosárlabda sportlók részére felkészítő táborok
szervezése
o sporttárgyú kutatások, szakmai tanulmányok támogatása, előadások szervezése
hazai és külföldi szakemberek bevonásával
o kosárlabda sportág népszerűsítése és oktatásának támogatása a Magyar
egyetemeken, és főikolákon, kiemelten a Pécsi Tudomány Egyetem tekintetében
o hátrányos helyzetű általános és középiskolák bevonása a programba
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o mozgássérült sportolás elősegítése, parasport déldunántúli olimipai központ
kialakítása
o a hallgatók sportszakmai képzésén túl olyan szemléletformálás, mely érzékennyé
teszi öket komplex környezeti és társadalmi problémákkal kapcsolatban (Kék
Gazdaság szemléletrendszerének oktatásban történő alkalmazása)

A Rátgéber Akadémia fő jellemzői
o Rátgéber,mint szoftver
o Pécs, mint bázis
o Regionális központ
o szoros kapcsolat a helyi gazdasággal és oktatási rendszerrel, szinergia hatás a
Pécsi Tudomány Egyetemmel

o Több lábon álló funkcionális rendszer kialakítása; edzőcsarnok és melléképületek
(megfelelő infrastruktúra), oktatás (akadémiai képzés), szállás-kollégium
(klubszoba,könyvtár,médiaszoba), vendéglátás (sportpub-étterem), szolgáltatások
(egészségügyi,sport-wellnes,rehabilitáció, stb.), kereskedelmi (merchandising). A
kialakítandó korszerű épületkomplexum megfelel a Kék Gazdaság
irányelvrendszer alapjait képező zero hulladék, maximális energiahatékonyság
kritériumoknak.

Várható eredmények
A kosárlabda akadémia létrehozása számos eredményt hoz, amely egyrészt hasznos Pécs
város és az ország számára, másrészt óriási jelentőséggel bír a kosárlabda sport fejlődésére
nézve.
Kedvező hatás Pécs városra nézve:
o Város hírnévének öregbítése, „Pécs, a kosárlabda
fellegvára” image erősítése
o Városi sportinfrastruktúra bővülése
o Egészségügyi színvonal növekedése és az ellátás
bővülése
o Utánpótlásversenyek, növekvő idegenforgalom
o Pécs, mint Életminőség Pólus koncepció erősítése
o Növekvő nemzetközi kapcsolatok, láthatóság
o Mozgássérült
sportolóknak
újabb
lehetőségek
biztosítása
o Újfajta kosárlabda oktatási forma és többlet szakértelem.

3

Magyarország számára is értéket hordoz a projekt, hiszen:
o
o
o
o
o
o
o

Nő a magyar versenysport eredményessége
Létrejön egy magas színvonalú kosárlabda központ, fizikai-szellemi koncentráció
Növeli az ország nemzetközi ismertségét a sportéletben
Országos és nemzetközi utánpótlás versenyek szervezésére biztosít lehetőséget
Minőségi utánpótlás képzést biztosít
Minőségi edzőképzést biztosít,kialakítja az edzői életpálya-modellt
Lehetőség FIBA akkreditált edző továbbképző központtá váláshoz

Hatása a sport / kosárlabda sport számára:
o Sport népszerűsítése – A kosárlabda legyen Magyarország legnépszerűbb
teremsportja
o Magas színvonalú utánpótlás biztosítása
o Folyamatos innovációk a szinergiák által a képzés és edzői módszerek területén
o Profi szakemberek állnak rendelkezésre az edzőképzés számára
o Hatékonyabb rehabilitáció a sérült sportolók részére
o Javul a magyar csapatok nemzetközi versenyképessége
o Minőségi edző továbbképzések biztosítása
o Táborok szervezése
o Központosul az edzők és a tehetséges játékosok nevelése, képzése, kiválasztása és
versenyeztetése
o Nemzetközi szintű értékes eredmények elérése

Adottságok
Nem véletlen, hogy egy nemzetközi kosárlabda akadémia
terve éppen Pécsett született meg. A Rátgéber Akadémia
sikerének számos záloga adott itt, több tényező elősegíti,
támogatja a megvalósulást és az eredményeket.
A pécsi női kosárlabda sport eredményessége hazai és
európai szinten is megkérdőjelezhetetlen. A PVSK csapata
11 hazai bajnoki címet, 11 Magyar Kupát, és 3 Euroliga
Final Four részvételt szerzett meg több, mint 50 éves
fennállása alatt. A csapat támogatottsága a városban igen
magas, alkalmanként több ezer
szurkoló látogat ki a fontosabb
mérkőzésekre. A Mizo-Pécs
folyamatosan jelen van a
nemzetközi élvonalban is. A női csapat mellett a férfiak is
folyamatosan az első osztályban szerepelnek, legjobb eredményük
egy Magyar Kupa győzelem, és bajnoki második ill. harmadik
helyezés. A kosárlabda sport utánpótlása is biztosított.
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Rátgéber László, az Akadémia névadója, ikonja a pécsi, és a hazai kosárlabda sportnak. A
mesteredző nemzetközi láthatósága, ismertsége, nemzetközi edzői tapasztalata, Euroliga
szereplései, kiterjedt nemzetközi sportkapcsolatai, a Fiba Europe-ban betöltött funkciója az
Akadémia szakmai működésének zálogát jelentik és biztosítják az intézmény jó hírnevét!
A modern és sikeres versenysport fejlődésének
nélkülözhetetlen motorja a tudomány. A
Rátgéber Akadémia lehetőségei ebből a
szempontból is kiválóak, hiszen az ország egyik
legnagyobb, egyben „Magyarország első
egyeteme”, a Pécsi Tudományegyetem (PTE)
szellemi kapacitása fogja segíteni a sikeres felkészülést, az utánpótlás nevelést, az
edzőképzést, a sportolók rehabilitációját, vagy például a helyes étkezés kialakítását. Az
Egyetem hozzájárulhat a növendékek életszemléletének formálásához azáltal, hogy olyan
korszerű társadalmi – gazdasági koncepciókkal ismerteti meg őket mint például a Kék
Gazdaság modell keretrendszere. A hallgatók megértve a természeti egységek önfenntartó
körforgását valamint azok társadalmi – gazdasági alkalmazhatóságát egy olyan
szemléletrendszerre tesznek szert, mely sportszakmai és mindannapi életüket kiteljesítheti, s
előremozdíthatja. A PTE tudás- és eszközbázisa kiemelkedő feltételeket nyújt az
Akadémiának.
A pécsi kosárlabda sport mögött nem csak a szakma és a tudomány, hanem a város gazdasági
és politikai szereplőinek, valamint a város polgárainak egyöntetű támogatása áll, ezt
bizonyítja a Rátgéber Akadémia közhasznú alapítvány kuratóriumi tagsága is.
(Társelnökök Dr. Páva Zsolt –polgármester és Dr. prof Bódis József – PTE rektora)

Az akadémia célcsoportjai
Célcsoportnak tekinthetőek egyrészt az intézményében tanuló
sportolók. A sportág megszerettetése 7-8 éves kortól kezdődik, az
alapképzésnek 9-10 éves kortól van igazán értelme. A komolyabb
sportág specifikus képzést a gimnázium első osztályától érdemes
bentlakásos módon elkezdeni. Így a 14-18 éves fiúk és lányok
jelentik ezt a célcsoportot.
Emellett kifejezett cél a 18-23 éves korosztály kiemelt felügyelete,
egyetemi sportösztöndíj rendszer kialakításával, mivel
statisztikák szerint ezen időszakban „vesznek el” legtöbben a sport
számára.
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Stakeholderek
A Rátgéber Akadémián edzői, szakedzői képzések is fognak zajlani. Így az aktív
pályafutásukat befejezett versenysportolókat, illetve a továbbképzési igénnyel jelentkező
szakembereket is érintettnek kell tekinteni!
A kosárlabda képző intézmény más tudományos (orvosi,
egészségtudományi, sport- menedzseri, stb.) képzéseknek
is helyet, gyakorlóteret ad. Az oktatásban résztvevő
oktatók és hallgatók is a projekt által befolyásolt
csoportok közé tartoznak.
Az Akadémiához kapcsolódó magas színvonalú
rehabilitációs tevékenység mentén a sportsérülésekkel
küzdő aktív sportolók és a magas tudású orvos
specialisták életére is nagy hatással lehet az intézmény.
A Rátgéber Akadémia adottságai mentén kiváló terepet nyújt a mozgássérült sportolók
felkészüléséhez is.
Ki kell emelni a sportszerető közönség és Pécs város polgárainak, mint közvetett
célcsoportnak a szerepét, hiszen a városi sport fejlődésével, az egészséges életmód
terjedésével a kosárlabda csapatok sikerével egy élhetőbb, szerethetőbb város jön létre.
A létrejövő épületkomplexum a kosárlabda oktatáshoz elengedhetetlen feltételeken túl, meg
fog felelni azoknak a követelményeknek is, melyeket a város ökológiai, s építészeti rendszerei
támasztanak. Az alkalmazni tervezett építészeti megoldások kiemelt figyelmet szentelnek a
megújuló
energiaforrások
alkalmazásának,
valamint
a
komplexumon
belüli
hulladékminimalizálásnak.

Rátgéber Akadémia lehetséges funkciói
Utánpótlás nevelés és verseny
Rátgéber Akadémia kiemelten fontos feladata a
feltörekvő generációk támogatása, az utánpótlásnevelés biztosítása. Ehhez hozzátartoznak a különböző
felkészítő versenyek és tornák is.
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Nyári nemzetközi gyermek kosárlabda táborok
Az utánpótlás neveléshez kapcsolódóan már 2010 nyarán elindult az
Akadémia első tevékenysége, a nemzetközi kosárlabda tábor, amit
minden nyáron meg fognak szervezni. Itt a résztvevő gyerekek napi
két edzésen a kor és tudás alapján beosztott csoportokban edzenek,
játszanak, versenyeznek. A képzett edzői csapat a tesztek, felmérések
és a fizikai felkészítés mellett nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás
szellemi és társadalmi-szocializációs felkészítésére.

Sportolók egészségügyi ellátása
Adott a lehetőség egy sport specifikus, saját területén
nemzetközi elismertségű intézmény kialakítására, ahol
koncentrálódik az egészséges, vagy sérült, beteg sportolók
ellátása. A Sportkórház alkalmazza a legkorszerűbb
progresszív kezelési technikákat, melyek használatával a
páciens, az orvos, a gyógytornász és más szakemberek
csapatmunkájában célozhatnák meg a legteljesebb felépülést.
Rehabilitációs Intézmény

A tervezett Kosárakadémiával komplexitásban
megvalósítható lesz egy speciális rehabilitációs
intézet is a sportsérültek kezelésére. Ennek egyik
fontos része lesz a diagnosztikai központ. Itt a
fejlett műszeres technika(genetikai,biomechanikai
szűrések) segítségével megállapítható lesz, hogy a
fiatal sportolók morfológiai adottsága melyik
sporthoz illik a legjobban, milyen területen érdemes képezni. Cél a sportélettani kutató
központtá válás.

Egészséges Életmód Program
Az egészséges életmód programjai a magyar lakosság
életmódjának egészségesebb irányban történő módosítását
szolgálják. Ehhez a stratégiai irányhoz tartoznak az
egészséges táplálkozás és élelmiszerbiztonság programjai, a
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fizikai aktivitás terjesztése, a környezet-egészségügyi programok folytatása és a
közegészségügyi biztonság erősítése. Ehhez a programhoz szorosan kapcsolódna a Rátgéber
Akadémia, mint egészséges életre nevelő központ.

Parasport centrum
Mozgáskorlátozottak támogatása kiemelt területként kezelendő. A
Rátgéber Akadémia teljesen akadálymentes, alkalmas mozgássérült
sportolók felkészülésére. A központ kiemelt figyelmet fordít a
hátrányos helyzetűek és a parasportolók segítésére, felkészítésére.
Ezzel kapcsolatosan a Magyar Paralimpiai Bizottság vezetésével
sikerült megállapodnunk, hogy amennyiben pályázatunk sikeres
lesz, dél-dunántúli paralimpiai központként is fog működni az
Akadémia, így a létesítmény különböző nemzetközi paralimpiai
versenyek helyszíne lehet(támogatói nyilatkozat mellékelve).

Egyéb sportágak bevonása
Az akadémia helyet és lehetőséget biztosít más sportágak
számára is edzéseik lebonyolítására. A kosárlabda mellett a
tanítványok kiegészítő sportot is űzhetnének, így változatos
mozgáskultúra alkalmazására lesz mód.

Fitnesz részleg
Az
Akadémia
komplexitásához
mindenféleképpen
hozzátartozik a fitnesz és a kondicionálóterem kialakítására, amely a
sportolók felkészüléséhez és az eredményes rehabilitációhoz
elengedhetetlen.
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Wellnesz részleg

Egy mai modern nemzetközi szintű
sportközpont elengedhetetlen része az
úszás, a vízi erőnléti edzések
biztosítása. Ide tartoznak a kiegészítő
wellness szolgáltatások is, mint a
szauna, gőzkabin és jakuzzi. A
szakemberek
a
sportolók
állapotfelmérését
is
elvégzik
és
táplálkozási tanácsokat adnak.
Kollégium-sportszálloda
Az Akadémia részét képzi egy modern, minden igényt kielégítő
szálláshely, illetve közös helyiségek-szabadidős tevékenységre,
társalgó, klubszoba, könyvtár, médiaszoba.
Sportpub-étterem
Elengedhetetlen része egy ekkora komplexumnak az
étterem, amelyet egyrészt a sportolók, másrészt a
kollégiumban élők is használnak, illetve rendezvények
megtartására is alkalmas, mely színvonalas klubéletet és
magas szintű drukker fogadást is biztosíthat.
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Szinergiahatások
A Rátgéber Akadémia erősen épít a Pécs tudományos és gazdasági hátterére, kihasználja a
helyi adottságokat, a szinergiahatások révén eredményesebb működésre képes.
Pécsi Tudományegyetem – Rátgéber Akadémia kapcsolódási pontjai:
o Rehabilitációs Központ létrehozása az Akadémián belül,
amely a PTE Klinikákkal együttműködve, ottani
szakorvosi állományra támaszkodva, ill. neves
sportorvosok bevonásával működne együtt.
o Para-sport Centrum. A Pécsi Tudomány Egyetem
Természettudományi Kar is tervezett egy hasonló
centrumot.
o Sportmenedzser képzés gyakorló terepe lesz az
Akadémia
o Sportösztöndíj rendszer kidolgozása

Pécs Megyei Jogú Város – Rátgéber Akadémia kapcsolódási pontjai:
o Oktatási intézményeken keresztül – Először a Pécsi Városi Sportegyesülettel
együttműködve tervezik megoldani, később egy hátrányos helyzetű középiskola
felkarolása a cél.
o Más városi sportintézmények is használják az infrastruktúrának bizonyos
egységeit. (Rehabilitációs Központ, Edzőterem, stb.)
Üzleti szféra – Rátgéber Akadémia kapcsolódási pontjai:
o Szponzoráció
Reklámérték,
PR.
A
futballakadémiák példáján kimondhatjuk, hogy az
Akadémia működtetéséhez és fejlesztéséhez
elengedhetetlenül fontosak a céges partnerek,
támogatók, akik azonban jelentős reklámfelületet
és PR értéket „könyvelhetnek el”.
o A létesítményt bizonyos idősávokban a
támogatók rendelkezésére lehet bocsátani-Céges
sportnapok, rendezvények.
o Közös
arculati
elemek
megtalálása,
kihangsúlyozása.
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Sportszakmai hátter
Sokan tévedésbe esnek, hogy azt gondolják, ha épületeket, pályákat építenek, az már maga az
akademia. Az akadémia létét az adja, ami a pályákon, épületekben történik. Az oktatás,
nevelés szintje kell, hogy akadémikus legyen, a létesítmény pedig csak eszköz, de
nélkülözhetetlen eszköz a célok eléréséhez.
A Rátgéber Akadémia élen kíván járni a MKOSZ stratégiai koncepciójához kapcsolódóan, az
akadémia, mint fogalom létrehozásában és kidolgozásában.
Ehhez a következő alapvető dimenzionális struktúrát kívánja létrehozni.

Edukációs dimenzió
 Kardinális kérdés a tanulás és a sportolás összehangoltsága, egyik sem mehet a másik
rovására, sőt inkább erősítsék egymást!
 Akadémia középpontjában a tanuló és
kosárlabdázó fiatal
 Évfolyamok
közös
részvétele
egyéb
programokban, tökéletes sportszellem,
csapatszellem kovácsolása.
 Ösztöndíjak, ösztöndíjrendszerek, mind a
tanulásban, mind a sportban
 Életpályamodell a sportban: felkészítés a
jövőbeni multikultúrális ”munkára”,
alapvető sportpiaci ismeretek
 Terelés a továbbtanulás felé: megmutatni a gyerekeknek, van párhuzamosan
lehetőség a sportra és a tanulásra, ebben nagy segítségre lehet az Akadémia
campushangulata, későbbi tanulmányaik segítenek nekik integrálódni a civil életbe
aktív sportpályafutásuk után( ez manapság még többnyire megoldatlan az élsport
világában)
 Szülőknek visszacsatolási rendszer: saját webes felhasználói felület, könnyen
átlátható és egyszerű személyes menüvel, ahol nyomon követhetik gyerekük sport és
tanulmányi fejlődését, szintén ezen a felületen kommunikáció az Akadémiával
(tanárszülő; edző-szülő), de kaphat tanulmányi rendszer funkciót, mint a
felsőoktatásban: (diák-tanár, diák-edző, tanár-edző, tanár-tanár, edző-edző)
edzésidőpontok, tananyagok, jegyek egyeztetésének céljából
 Rekreációs tevékenységnek multifunkciós szabadtéri pálya, körbekerített és rekortán
borítású (alkalmas kosárlabda, tenisz, lábtenisz, kispályás foci, kispályás kézilabda és
röplabda űzésére), ezáltal játszva és önként tovább fejlesztve a labdakészséget
 Tanárok elkötelezettsége a sport mellett: szakmai szempontok mellett ez is
kritérium legyen, ezáltal feloldva az iskolákban tapasztalható tanári karon belüli
kettőséget, ellentétet (tanárok..testnevelő tanárok), ezzel elősegítve az Akadémia
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tanárai és edzői közti munkát
 Környezettudatos nevelés: korszerű és elengedhetetlen eleme a mai oktatásnak,
környezetvédelem és újrafelhasználás hangsúlyozása, Akadémia példamutatása a
gyerekek felé. Ennek az iránynak egyik legmegfelelőbb képviselője a Kék Gazdaság
társadalmi – gazdasági modell, mely a természet folyamatait alapulvéve igazán
fenntartható társadalmi és gazdasági folyamatokra tanít.
Edzői dimenzió
 Tudásközpontként való működés: az Akadémia jelentsen egyfajta kiemelkedő
műhelymunkát, fizikai és szellemi erőforrásai együttesen alkossanak egy egyedülálló
tudásbázist
 Edzők kutatómunkája: ne csak eddzék a fiatalokat, de végezzenek kutatásokat is a
sport, a kosárlabda vagy saját rész-szakterületeiken is, jelentsen kivételes rangot a
Rátgéber Akadémián edzőnek lenni!
 Eleinte a FIBA jön tanítani, később a FIBA jön tanulni Pécsre
 Csúcstechnika bevonása az edzésekbe: elérhető legmagasabb technológiai szint,
akár edzés közbeni visszajátszások és elemzések, megmutatni a gyereknek mi miért és
hogyan működik, lássa a saját szemével, hogy javíthasson a saját és csapata mozgásán
 Legújabb edzésmódszerek börzéje: teret adni a legújabb, még alig ismert
innovációknak a sport és kosárlabdázás terén, (pl MedBall mostanában divatos a
labdavezetési gyakorlatokhoz, erőfejlesztő gumikötelek, stb.)
 Egyéni edzéslehetőség: tanítsuk meg a gyerekeket egyedül is edzeni, ezt később
hasznosíthatják az idény szüneteiben, vagy amikor éppen nincs csapatuk, ezzel
formában tartva magukat
 Egyéni foglalkozások: bizonyos esetekben az edző csak kis csoportot vagy egy
játékost edz
 Táborok külföldi fiatal edzőknek, továbbképzés, tehetségkutatás
 Sportorvosi háttér: mindig a legmagasabb szintű, állandó jelenlét, automatikus
defibrillátor beszerzése (pályázatok útján) és elhelyezése a csarnokban
 Versenyeztetés nívósabb utánpótlás bajnokságokban: déli szomszédaink ellen,
akik a jugoszláv kosárlabda-iskolát képviselik, nemzetközi tornák szervezése,
részvétel, partnerkapcsolatok

Gazdasági dimenzió
 Szponzori csomag összeállítása: lokális, helyi, régiós, Közép-európai vagy globális
vállalatok bevonása, közösségi médiák kiemelt használata (Facebook, Twitter, Iwiw,
Youtube videókban reklámspotok, flashek), pályaborítás, hivatalos mezszponzor, stb.
 Saját ügynökség: kereskedő szellem alárendelése a fiatal sportoló érdekeinek,
elsőszámú érdek hosszútávon az optimális megoldás megtalálása, jogi védelem,
nagyobb érdekérvényesítő képesség a piacon, kapcsolatok kiépítése, bevételi oldal
erősítése
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 Tehetségátadás felnőtt csapatnak a kinevelés után: kimunkált szempontrendszerek
alapján, folyamatok kialakítása
 Versenyelőnyök kialakítása: (pl.: Rátgéber név), miben vagyunk jobbak mint a
többiek, mi az ami mások számára nem, vagy csak nehezen másolható
 Értéktényezők: képzés, mint magszolgáltatás, brand folyamatos menedzselése, stb.
 Állandó média-megjelenés: nyerjük meg Vlade Divacot vagy bármely világhírű
sztárt az Akadémia felavatásra, szervezzünk nagy érdeklődésre számot tartó
sajtótájékoztatót, mutassuk be az utánpótlás-központot az Eurosport csatorna
tematikus műsorában, mindig találjunk rá módot, hogy a figyelem középpontjában
maradjunk, ezzel imponálva a meglévő vagy potenciális szponzorainknak
 Terjeszkedés: a legmagasabb szolgáltatási szint a kívánatos, ennek elérése és tartós
fennállása esetén szükség szerinti bővítés

Morális dimenzió
 Presztízs: az Akadémia minden tagja, legyen az diák, tanár, edző vagy egyéb
személyzet, érezze át hogy egyedülálló intézményhez tartozik
 Vízilabda effektus: olyan sztereotípiák megalapozása, mely Magyarországon a
pólósokról,de más országokban a kosárlabdázókról terjedt el (jellemformálás az edzés
mellett, intelligens sportolók, többségük
diplomás, sokuk doktori címmel büszkélkedhet), legyen ez az általánosítás jellemző a
Rátgéber Akadémia sikeres sportnövendékeire is!
 Az Akadémián végzett sportolók későbbi megbecsülése, példaként állítása
 Motivációs faktorok: dekorált folyosók, képek az intézmény sportéletéből, sikereiből
a falak teljes felületén útban az öltözők felé
 Termek, csarnokok, pályák elnevezése hires pécsi kosárlabdázókról: Horváth
Judit,Egyed Mihály,Varga Ferenc
 Serlegterem: trófeák kiállítása központi helyen vagy direkt erre a célra létrehozott
helyiségben, (akár a videó-szobában) ösztönző céllal
 Díjmásolás: Rátgéber Akadémiát végzett sikeres növendékek érmeinek, serlegeinek,
emléktárgyainak másolása és kihelyezése az épületben, természetesen előzetes
szerződés vagy nevelőegyesület iránti lojalitás, tradicionális szokás alapján
 Proaktív tájékoztatás: LCD kivetítők a forgalmasabb helyeken, hírekkel,
információkkal (fixtures, eredmények, látványos bejátszások, stb.)
 Matura: sikeresen végzett diákok megjutalmazása, akár az NBA bajnoki gyűrű
mintájára egy olyan személyes tárggyal, amivel csak az itt végzettek rendelkezhetnek
 Merchandising: az Akadémia logojával ellátott termékek, pólók, ingek, sapkák,
melegítők, sportszerek, kitűzők önköltségi áron, hogy erősítse a gyerekek
hovatartozását és büszkeségérzetüket
 Patronálás és mentoráció: kicsi tanulhasson a nagytól, nem kizárva hogy ez fordítva
is végbemehessen, fiatalabb tisztelje az idősebbet, az idősebb becsülje fiatalabb társát,
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mindez legyen megszokás
Ars poetica: nem játékosgyár és embertelen emberkereskedelem, hanem
jellemformáló, életforma-alakító, erkölcsi-, szellemi- és sportképzés
Társadalmi felelősségvállalás: önkéntesség a fiatalok részéről városi programokban,
területi eseményeken, parasport-bemutatók, stb.
Helyiek szimpátiájának elnyerése: nézők esetleg szurkolótábor megnyerése
csapataink számára, ezzel örök életre való élményt adva növendékeinknek, másrészről
tapasztalják meg minél korábban a hasonló körülményeket
Kivételes szervezeti kultúra, példás etikai kódex
Tegyük érdekelté a gyerekeket: ők maguk alakítsák ki környezetüket, tegyék
maguknak otthonná a Rátgéber Akadémiát, akár figyeljük meg első hetekben,
hónapokban hol állnak meg szívesebben beszélgetni, hol haladnak az udvaron és ezek
szerint alakítsuk ki a tereket számukra
Formáljuk fiatal sportolóink attitűdjét extrovertálttá, közvetlenné, segítőkésszé, de
legfőképpen sportszerűvé!

A technológia biztosítása – Rátgéber László, mint szoftver (Rátgéber Sports
World)
A Sports World (SPW) iskolát Dr. Hajnal László(Rátgéber László egykori mentora) alapította
több,mint 20 éve Újvidéken,a volt Jugoszláviában.Ebben az iskolában kezdte az akadémia
névadója edzői pályafutását.
Az SPW megalakulásának alapvető célja a tömeg- és élsport, mindenekelőtt a kosárlabda
fejlesztése volt.
A célok megvalósítása érdekében az SPW összehívta, az egész országból, a sport területén
dolgozó legnagyobb intellektuális kapacitásokat.
Egyedi szervezés és edzés-módszertan alapjait fektettük le. Ez az új elmélet egyrészről a világ
legnagyobb kosárlabda edzőinek tapasztalataira, másrészről az edzés-folyamat módszerében
tett állandó tudományos kutatások eredményeire támaszkodik (a tudomány és a gyakorlat
egyesítése).
Előtérbe a tudást, mint a fejlődés alapvető tényezőjét, helyeztük.
Működése kezdetén az SPW négy területre összpontosított:
1.
2.
3.
4.

kosárlabda iskolák és táborok
edzők képzése
kutatói munka
szakirodalom
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Saját szervezési és edzési módszertana szerint az SPW megalapította Jugoszláviában, és
valószínűleg Európában is, az első magán kosárlabda iskolát.
Ma, ezen első tapasztalatokra alapozva Európa szerte több ezer kisebb-nagyobb kosárlabda
iskola működik.
Ezzel egyidőben megszerveztük az első SPW kosárlabda edzőtábort is, pontos munkatervvel
és – programmal. Az ezt követő években tanúi lehettünk különböző típusú kosárlabda táborok
elterjedésének.
Az SPW kezdeményezte és valósította meg az edző káder oktatásának reformját
Jugoszláviában. A reform alapvető gondolata az volt, hogy növeljük a kosárlabda sportban
rejlő, csak a sportágra jellemző, információ mennyiségét és hogy az általánosan felhalmozott
tudást alkalmazzuk a kosárlabdában. Ezenkívül az edzések módszerének fejlesztése a
tudományos kutatások eredményein alapult. Ez a reform jelentősen megnövelte az edzők
képzésének minőségét más európai országok edzőképzéséhez viszonyítva. Ma ez azokból a
sporteredményekből is látszik amelyeket az új technológia szerint képzett edzők értek el.

Az SPW kapuin belül, először Európában, a kosárlabda, mint szakma,
versenytevékenységeinek vizsgálatával és elemzésével indult meg az intenzív edzésmódszertani kutatás. Ma ez az általánosan elfogadott kutatási irány a sportban általában.
A kezdetektől fogva az SPW hangsúlyozta az írott szó a kosárlabdára tett jelentőségét.
Elsőként kezdte a sport szakirodalom intenzív kiadását, később másokat is erre késztetett.

Hosszú fennállása alatt az SPW széleskörű tapasztalatokra tett szert és a következő
területeken ért el, európai szinten, figyelemre méltó eredményeket:









Élvonalbeli felnőtt egyesületek szervezése és vezetése
Utánpótlás korosztályok nevelésére szakosodott egyesületek szervezése és vezetése
Különböző típusú nemzetközi kosárlabda edzőtáborok szervezése
Utánpótlás csapatok nemzetközi ligáinak megszervezése
Utánpótlás csapatok nagy nemzetközi tornáinak megszervezése
Élvonalbeli játékosok válogatását szolgáló fejlesztő-edző központok szervezése
Kosárlabda edzők ismereteinek javítását/tökéletesítését célzó szemináriumok
megszervezése
 Kosárlabda edzők és menedzserek oktatási terveinek és
-programjainak kidolgozása, különböző szinten
 A válogatott csapatok edzésterveinek és -programjainak kidolgozása
 A különböző korosztályú válogatottak felkészítése, az edzésfolyamatban való aktív
részvétel
 A Nemzetközi Szövetség (FIBA) programjaiban vállalt munkálkodás
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Tanácsadás jellegű tevékenység Európa és a világ számos országában
Európai élvonalba sorolt csapatok illetve válogatottak vezetése és edzése
Az edzés módszerének fejlesztésére vonatkozó kutatói munkák
20 különböző európai és más országból érkezett, több mint 1500 edző oktatása
Nagyszámú élvonalbeli világklasszis edző képzése
Nagyszámú élvonalbeli játékos képzése
Felsőfokú kosárlabda oktatási intézmények létrehozása (Visa Kosárlabda Iskola, a
világon az egyetlen a kosárlabda edzők oktatására specializálódott intézmény)
 Részvétel Európa és a világ más országaiban futó szakmai programok
megvalósításában
Ez a program évről évre fejlesztésre került, sőt Rátgéber László 2007-ben a Nemzetközi
Kosárlabda Szövetség (Fiba Europe) Elit Edzők Bizottságában (Elite Coaches Cometee)
választották be, amely felelős az európai kosárlabda szakmai fejlődéséért! Az Akadémia
névadója 2007-2008-ban két Fiba Europe tábort vezetett le, ahol a játékos – és az edző képzés
leghatásosabb módszereit mutatta be 36 ország képviselőinek.
Egy ilyen szakmai tervvel a már megemlített eredmények, funkciók, és szinergiai hatások
mellett komoly előrelépés várható a Magyar kosárlabda sportban az Akadémia teljes
megvalósulása esetén.

Rátgéber Akadémia alapítójának eredménylistája:











Magyar Női Bajnok – 9 alkalommal
Magyar Kupa Győztes – 9 alkalommal
Jugoszláv Női Bajnokság – 2. helyezés ( 1992 )
Török Női Bajnok (2011)
Orosz Női Bajnokság – 2. helyezés (2009)
FIBA Női Euroliga Bajnok – 1 alkalommal ( 2009 )
FIBA Női Euroliga – 3. helyezett ( 2001; 2004 )
FiBA Női Euroliga – 4. helyezett ( 2005 )
FiBA Női Euroliga – Szuperkupa Győztes - 2 alkalommal ( 2008; 2009 )
FIBA Női Világliga – 5. helyzett ( 2007 )

A Magyar Női Válogatott Szövetségi Kapitánya (1997 – 2004; 2008-2009)



Női Európa Bajnokság - 4., 7. és 10. helyezett (1997, 2001, 2003, 2009 )
Női Világbajnokság - 10. helyezett (1998 )
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Elismerések
 Év Edzője – 11 alkalommal (Magyarország,Oroszország,Törökország)
 Év Edzője a Női Euroligában ( 2009 )
 Mesteredző
 Pécs Város Procilitate díjazottja
 Sporttal kapcsolatos tevékenységért Miniszteri Elismerés
 Magyar Állami Vasutak Arany Fokozata
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