
A Testnevelési Egyetem tisztelettel meghívja a „Sportszakma 2016” c. szakmai kon ferenciára.

Helyszín: Testnevelési Egyetem, Főépület, Hepp Ferenc Terem (Budapest XII., Alkotás utca 44.)

Időpont: 2016. december 1, csütörtök 9.30-17.00

Program:

•	 09:30 Köszöntő
•	 10:00 A fejlődés informatikai lehetőségei a sportjátékokban - Mocsai Lajos
•	 10:20 A nemzetközi női kézilabdázás jellemzői a 2016-os riói olimpia mérkőzései alapján - 

Ökrös Csaba
•	 10:40 Az olimpián bevezetésre kerülő játékszabályok hatása a férfi kézilabdázásra - Lehőcz 

Zoltán
•	 11:00 A nemzetközi női kosárlabdázás jellemzői - Balogh Judit
•	 11:20 Középjátékosok távoli dobásainak jelentősége, avagy ma már mindenkinek van há-

rom pontos kísérlete - Boros Zoltán
•	 Kávészünet
•	 11:50 A 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság technikai elemeinek vizsgálata a sikeres rö-

vid, közepes és hosszú átadások szempontjából - Tóth János, ifj.Tóth János
•	 12:10 Fejlődési vonalak a nemzetközi röplabdázásban - Németh Lajos
•	 12:30 Adatok a tenisz világából a riói olimpia tükrében - Nemes Gábor
•	 Ebédszünet
•	 13:30 A nemzetközi és hazai női kalapácsvetés fejlődése - Benczenleitner Ottó, Gécsek 

Tibor
•	 13:50 A távolugrás technikájának változása a különböző hosszúságokról végrehajtott neki-

futások során - Béres Sándor, Szalma László
•	 14:10 A nemzetközi és hazai női torna, valamint a rokon sportágak helyzetképe a Rio De 

Janeiro-i olimpiai játékok tükrében - Kalmár Zsuzsanna, Gyulai Gergely, Adorjánné Olajos 
Andrea, Hamar Pál

•	 14:30 A nemzetközi és hazai férfi torna, valamint a gumiasztal, mint rokon sportág helyzet-
képe a riói olimpiai játékok tükrében - Gyulai Gergely, Steve Butcher, Kalmár Zsuzsanna, 
Vámos Éva, Hamar Pál

•	 Kávészünet
•	 15:00 A fogyatékkal élők élsportjának kialakulása, illetve fejlődése úszásban (paraúszás) az 

elmúlt 20 évben és a riói paralimpia tapasztalatai - Sós Csaba
•	 15:20 A XXXI. Nyári Olimpiai Játékok judo mérkőzéseinek több szempontú elemzése, külö-

nös tekintettel a magyar versenyzők szereplésére - Németh Endre
•	 15:40 Birkózás - A 2016-os riói olimpia tükrében - Farkas Gábor
•	 16:00 Az elődök nyomában - Patócs Ákos
•	 16:20 Újra golf az olimpián, Ryder Kupa 2016 - Szalma László, Kis-Szölgyémi Ákos
•	 A konferencia zárása

A konferencián a részvétel ingyenes, regisztrációhoz nem kötött.
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