Dr. Babos Sándor

Tisztelt Sporttársak!
Köszönöm a jelölést, a megtisztelő bizalmat.
Szakmai tevékenységem szorosan a Síoktatók Magyarországi Szövetségéhez fűződik.
Több mint 15 éve vagyok síoktató és folyamatosan az SMSZ aktív tagja.
1999-ben Norvégiában, 2007-ben Koreában és 2011-ben St. Antonban a Demo Csapat tagja voltam.
2004. óta vagyok SMSZ-kiképző oktató. 2010-ben szereztem meg a Síoktató***-os végzettséget.
2005 óta vezetem a Fogarasi Síiskola zuglói műanyag pályás síiskoláját.
Mindezek azt igazolják, hogy ismerője és közvetítője vagyok annak a szakmai munkának és
szemléletnek, amelyet az elmúlt években az SMSZ szakmai vezetése követett, és amit Ozsváth
Miklós neve fémjelzett.
Munkám során a legfontosabb alapelv, melyet mindig szem előtt tartok, egymás érdemeinek
elismerése, és egymás kölcsönös tisztelete. Ez szükséges ahhoz a csapatmunkához, amellyel a
magyar síoktatás ügyét még magasabbra tudjuk emelni. Ebben a munkában mindenkire számítok.
A Szakmai Bizottságnak komoly szerepet szánok. A mostani elnökség eltökélt szándéka, hogy a
felálló új SZB munkáját a legmesszebbmenőkig támogassa, elnökségi háttérmunkáját biztosítsa. Ezt
segíti Horváth Rita titkárrá kinevezése is mely jelentősen könnyíti az ügyvitelt.
Szakmai Alelnökként jó kapcsolattartó lennék e két testület között, mert úgy érzem, mindenkivel jól
tudok együttdolgozni, nincsenek fenntartásaim, személyes ellentéteim senkivel szemben.
Fontosnak tartom a nyitottságot és az együttműködést. Személyem garancia lehet arra, hogy
továbbra is együtt dolgozhasson az a szakmai gárda, akik ebben a munkában eddig is részt vettek, és
komoly hazai és nemzetközi elismerésben részesültek. Továbbá szeretném bevonni azokat
szakembereket is, akik eddig az SMSZ-en kívül tevékenykedtek. Hangsúlyt fektetnék a kiképzők
tudatos kinevelésére, utánpótlására, tudásuk folyamatos fejlesztésére.
Szeretnék szorosabb kapcsolatot kialakítani a Sí Szövetséggel, síiskolákkal, sípályákkal és
minden a síeléssel foglalkozó szervezettel. Szeretném elérni, hogy az SMSZ központi koordináló
és érdekképviseletet ellátó szerve legyen a síoktatással kapcsolatban álló magyar szervezeteknek. Ez
ügyben az új elnökség már komoly lépéseket tett. Keressük a lehetőségét annak, hogyan lehet a
síelést és a síoktatást minél jobban népszerűsíteni. Nyitott tapasztalatcserét folytatni és
megoldásokat találni arra, hogy az amatőr tömegsportból hogyan lehet a versenysportba
becsatlakozni illetve a versenyzésből hogyan lehet az amatőrök síoktatásába belépni. Kidolgozni a
sísportban egy életpálya modellt, melynek a végén magas szintű tudással rendelkező, sokoldalúan
képzett és tapasztalt síoktató és egyéb havas sportokat oktató szakembereket kapunk. Ebben
kulcsszerepe lenne a síiskoláknak, melyekkel az SMSZ-nek az eddigieknél szorosabban kellene
együttműködnie és melyek munkalehetőséget kínálhatnának az oktatóknak. Bekapcsolhatnák a
tehetségeket a széles tömegsport bázisból a versenysportba és gyakorló iskolái lehetnének a
síoktatóképzésnek, melynek tartalmát továbbfejleszteném úgy, hogy az *-os képzésbe épüljön
bele az oktatási gyakorlat is. Ez az életpálya modell ösztönzően hatna, és növelné a
síoktatóképzésbe belépők számát.
Ebben az együttműködésben a síoktatóképzés szakmai felügyeletét továbbra is az SMSZ-nek kell
ellátnia.

Munkahelyteremtés - szakemberképzés – tömegsport – versenysport - egészség. Ez a koncepció
kidolgozva érdemes arra, hogy az államtól támogatást kapjon. Ha ezt el tudnánk érni, az lenne az
igazán nagy áttörés abban, hogy szakmánk elismertté és vonzóvá váljon.
A tematika fő vonalait nem változtatnám meg az elmúlt években kialakulthoz képest.
Továbbfejlesztését nyitottabb hozzáállással és több oldalról közelítve (versenyzői és amatőr oldalról
vizsgálva) el tudom képzelni az eddigi alapelvek mentén. A mai követelményeknek megfelelően a
freestyle és a freeride alapjait tudatosabban kellene beépíteni. A sokoldalúság követelmény minden
síoktatóval szemben.
A síoktatók technikai fejlődésének lehetőségeit bővíteni szeretném, hiszen erre minden oktatónak
szüksége van. A magasabb technikai tudás tovább növelné és a magyar síoktatók nemzetközi
megítélését. Akár az oktatójelöltektől a kiképző oktatókig olyan technikát javító táborokat javaslok
szervezni, ahol az egyéni hibajavításra az eddigieknél nagyobb hangsúly esik. Segítene, ha nyitottá
tudnánk tenni az SMSZ, a Sí Szövetség és egyéb szakmai szervezetek továbbképzéseit, ahol a
versenyzők, a freestyle-osok és a síoktatók egymástól tanulhatnának egymást továbbképezhetnék.
Az SMSZ-nek fontos feladata, hogy tagjai munkáját segítse, és olyan előnyöket,
szolgáltatásokat adjon melyek miatt érdemes tagnak lenni ebben a szervezetben. Például,
technikai és módszertani tudás fejlesztésével, szakmai segédanyagok kiadásával stb. Az ideális
működéshez szükséges volna tagjaink számának növelése, ezért is fontos hogy minél magasabb
szintű munkát végezzünk és ezt a munkát minél szélesebb körben ismertté tegyük.
Tovább kell folytatni az EU-s tárgyalásokat annak érdekében, hogy a külföldi munkavállalás
feltétele ne verseny alapú teszt legyen.
Szeretném, ha a Demócsapat megőrizné a világban kivívott előkelő helyét, ezért a csapatba
kerüléshez komolyabb technikai követelményeket szabnék.
Kérem a Tisztelt Tagságot, hogy ismertetett programomat szavazatával támogassa!
Szívesen válaszolok bármely felmerülő kérdésre.
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