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Bevezetés 
A 2019-ben kezdődött világjárványnak köszönhetően életünk számos területen megváltozott. A fertőzöttek szá-
mának redukálása érdekében különböző intézkedések, protokollok léptek érvénybe, amelyek befolyással vannak 
mindennapjainkra. A sportban is soha nem látott intézkedéseknek kell megfelelni a sportszervezeteknek és a Kle-
belsberg Központ fenntartásában működő sportcsarnokoknak, amelyek hatással vannak – főként az utánpótlásban 
– a sportoló gyermekekre. Számos mérkőzés elhalasztásra kerül a fertőzés okán, az utánpótlás sportolók részére 
az edzés- és mérkőzésszervezés komoly kihívások elé állítja a sportszakembereket. A szülői attitűd is sokkal inkább 
előtérbe került, hiszen sok szülő a COVID-19 járvány okán nem engedi a gyermekét sportolni, ezzel próbálják az 
érintkezések, találkozások számát csökkenteni.  
Kutatásunk célja volt megvizsgálni, hogy az elmúlt 4 év során milyen változások mutatkoznak a regisztrált spor-
tolók számát tekintve a kézilabda sportágban. (H1) Feltételeztük, hogy a pandémiás vészhelyzetnek köszönhetően 
markáns csökkenés mutatkozik a regisztrált gyermekkézilabdázók számát illetően a 2020/2021-es szezonban. 
 
Anyag és módszerek 
A longitudinális vizsgálatban a 2017/2018-tól 2020-2021-es szezonig vizsgálatuk az U7-U14-es korosztály re-
gisztrált sportolóinak számát a kézilabda sportágban. Az adatbázist a Magyar Kézilabda Szövetség Back Office 
rendszer segítségével készítettük Office programcsomag segítségével. Az eredmények elemzéséhez leíró statisz-
tikát alkalmaztunk.  
 
Eredmények 
Az elmúlt 4 év során összesen 89 788 gyermek szerepel a rendszerben, ebből 40 475 fő fiú és 49 313 fő leány. Meg-
vizsgálva a 2017/2018-tól 2019/2020-as szezonig az U7-U14-es korosztály regisztrált játékosainak számát, elmond-
hatjuk, hogy évről-évre növekvő tendenciát mutat a kézilabdázó gyermekek száma. A fiúknál az U10-es, míg a 
leányoknál az U12-es korosztályban tapasztalható a legnagyobb arányú növekedés. Megfigyelve a 2020/2021-es sze-
zont, markáns mértékű csökkenés figyelhető meg. A fiúknál több, mint 2 300 fő kézilabdázóval mutatkozik kevesebb 
az elmúlt bajnoki szezonhoz képest, míg a leá nyoknál több, mint 3 000-rel. Megfigyelve az U7-U10-es korosztályig 
bezáróan, minél fiatalabb a korcsoport, annál nagyobb a kézilabdát abbahagyók száma.   
 
Következtetések 
Az eredmények megmutatták, hogy az általunk felállított hipotézis beigazolódott. A 2020-as évben hazánkat 
elérte a koronavírus világjárvány, amely negatívan befolyásolja a regisztrált utánpótlás kézilabdázók számát is. 
A fiatalabb korosztályban érezhetőbb a vírusjárvány következménye, hiszen az adott sportszervezet nem tudja 
biztosítani az infrastrukturális lehetőségeket az edzések kivitelezéséhez a különböző kormányrendeleteknek kö-
szönhetően. Ezenfelül úgy gondoljuk, hogy ezen korcsoportoknál a legmagasabb a szülői befolyásoltság. A szülők 
a kevesebb találkozás és fizikai érintkezés miatt nem engedik gyermeküket sportolni.  
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