
ÚJ SZÖVETSÉGI KAPITÁNY A NŐI FLOORBALL VÁLOGATOTT ÉLÉN

A Magyar Floorball Szakszövetség 2022. február 16. napján, az Elnökség egyhangú

döntése értelmében Kállai Márk tartalmas, komplex, rövid- és hosszútávú stratégiai

célokat is tartalmazó pályázatát fogadta el, ezzel kinevezte a női válogatott

szövetségi kapitányává.

Kállai Márk testnevelő tanári,

sportszervező-manageri és floorball

sportedzői végzettségekkel rendelkezik.

"Az IBK Cartoon Heroes Floorball

Sportegyesületnél utánpótlás építéssel

foglalkozom és utánpótlás csapatokat

irányítok a bajnokságban".

A rövidtávú céljai középpontjában

elsősorban a 2023-ban megrendezésre

kerülő női világbajnokság selejtező

mérkőzéseire való eredményes

felkészülés, illetve továbbjutás esetén a

2023. novemberi szingapúri

világbajnokságon való szereplés áll.

"Hosszútávú stratégiám része a magyar floorball sportág jövőjének megalapozása,

mind szakmai, mind stratégiai és egyéb téren. Célom, hogy sportágunk elhivatott

képviselőjeként mindannyian felkészülten, egymással együttműködve, jó szakmai

alapokkal és eredményt remélve indulhassunk az új kihívások elé. Meggyőződésem,

hogy nem csak sportolói, hanem edzői és vezetői szinten is magas szakmai

minőséget képviselve és összefogással tudjuk sikerre vinni a magyar floorballt

hazánkban és nemzetközi színtéren is" - mondta el a szövetségi kapitány.

Hozzátette, hogy az utánpótlás-korú játékosok motiválása, nyomon követése és

támogatása mellett a sportágat népszerűsítő eseményeknek, rendezvényeknek is

teret kíván adni, amelyek – meglátása szerint – mind hozzájárulnak a floorball

szélesebb körű megismertetéséhez.

Szövetségi kapitányként első teendője a válogatott keret kialakítása, amellyel

kapcsolatban elmondta: “motivált, játékszeretettel, elhivatottsággal, küzdeni

tudással rendelkező játékosokra számítok.”

Hozzátette, hogy a válogatotti keret kialakítása nem egyszeri: a játékosok

felülvizsgálata folyamatos, és az új tagok csapatba illesztésére a későbbiekben is

lehetőség van.

Kiemelte továbbá, hogy munkája során figyelemmel kíséri a Nemzetközi Floorball

Szövetség (IFF) iránymutatásait, a floorball-világ trendjeit, tapasztalatait.

"Törekszem arra, hogy a magyar női válogatott aktív résztvevő legyen a nemzetközi

floorball életben, és az IFF célkitűzéseivel azonosulva szerepet vállaljon olyan

társadalmi tevékenységekben, mint a floorball népszerűsítése a gyerekek és fiatalok

körében, a zöld célok, a fenntarthatóság és a klímavédelem érvényesítése a

sportban, valamint a napjainkban zajló háború következtében szükséget szenvedő

ukrán rászorulók megsegítése, támogatása adományok útján."

Kállai Márk szövetségi kapitány munkáját 8 fős szakmai stáb segíti.


