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Köszöntő

Kovács Csaba, 174-szeres magyar válogatott, tízszeres magyar baj-
nok: Azt gondolom, hogy a Hungary Talent eseményeket a kezdetektől fogva 
jellemzi a jó szervezés – a fejlődés pedig évről-évre látható. Egyre nagyobb 
tapasztalata van a csapatnak, egyre színvonalasabbak az összejövetelek, 
tornák. A személyes tapasztalatom az, hogy a gyerekek is nagyon élvezik a 
versenyzési, fejlődési lehetőségeket. Nagyon jó kiegészítői lehetnek ezek az 
események a hétköznapi, klubokban folyó minőségi munkának. Azt nagyon fontos látni, hogy a klu-
bok munkáját ez nem helyettesíti, hanem kiegészíti – viszont nagyon jól illeszkedhet egy csapat, vagy 
játékos versenynaptárába az a plusz, amit a Hungary Talent tud biztosítani. Előnynek gondolom, hogy 
a fiatalabb korosztályban az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek szeressék meg a sportot, ezeken az 
eseményeken pedig jól érezhetik magukat, és sokszor más klubokban játszó gyerekekkel köthetnek új 
barátságokat. Ezen felül sportszakmailag az a véleményem, hogy a magyar jégkorongnak az egyik leg-
fontosabb feladata, hogy minél több minőségi mérkőzést adjon a gyerekeknek a jövőben. Akkor lehet 
igazán fejlődni, előrelépni, ha megmérettetést adunk ezeknek a fiataloknak. Ezek a tornák, események 
erre is szolgálhatnak. Sokszor jönnek külföldi csapatok, így egy picit meg tudják mérni magukat a hazai 
edzők, játékosok és a szülők is tisztább képet kapnak arról, hogy hova is lehet elhelyezni a gyerekek telje-
sítményét. Mindemellett a szülőkre is gondolni kell. Én elmondhatom, hiszen nekem mindkét gyerekem 
elég sok Hungary Talent eseményen játszott, hogy szülőként is nagyon élveztem azt, hogy változatosabb 
egy picit a versenynaptárjuk, és nem mindig ugyanazok a csapatok ellen játszanak, illetve azt is jó volt 
látni, hogy jobb alakulatok és játékosok ellen láthatom a fiúkat játszani. Sok ilyen minőségi tornát kívá-
nok még mind a játékosoknak, mind a magyar hokinak és ehhez sok sikert és kitartást a Hungary Talent 
csapatának. 

Kovács Csaba
ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia

sportszervezési igazgató
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santa claus cup

A Santa Claus Cup nekünk mindig kiemelt esemény volt és az is marad, hiszen az 
összes Hungary Talent esemény közül ez volt a legelső, amit valaha szerveztünk. 
A legelső év óta minden esemény eredményeit, a győztes csapatok névsorait és a 

képeket is őrizzük – a tervünk pedig az, hogy ebből a nagyon hosszú statisztikából a 20. Santa Claus Cup 
után könyvet készítünk.
2007 decemberében indult útjára a Santa Claus Cup, amely az első pár évben sokat formálódott, kétszer 
Christmas Cup néven is futott. A lényeg azonban a kezdetek óta nem változott: elindítani egy hagyo-
mányt – ami úgy gondoljuk, sikerült. Idén, 2020-ban már a 14. alkalommal szervezzük meg Európa 
egyik legnagyobb utánpótlás tornáját.
A Santa Claus Cup neve sok embernek egybeforrt Dunaújvárossal, de a harmadik és negyedik tornát 
(2009-ben és 2010-ben) Zalaegerszegen szervezte meg Babic Vladimír, a torna kitalálója és főszervező-
je. A tornát a Hungary Talent csapatával (amelyet szintén Babic Vladimír indított el) szervezi a szakem-
ber, amely 2015 óta vesz részt a Santa Claus Cup szervezésében.
A torna kis pályás, minden harmadban szimultán folyik a játék. A Santa Claus Cup alapvetően az U10-es 
korosztálynak indult és egészen 2015-ig így is maradt. A 2015-ös év történelmi jelentőségű, hiszen ak-
kor született meg a torna hivatalos logója, és abban az évben bővítettük két korosztályra a tornát, az U10 
mellett az U9-esek is versenyezhetnek azóta. Az U12-es korosztálynak 2017 óta szervezünk tornákat, 
2018 óta pedig szintekre bontjuk a résztvevőket, mivel rengeteg csapat szeretne indulni évről évre, ezért 
a rangos és népszerű tornán az U10 AAA, U10 AA és U9 AAA mellett U10 A csoport is versenyez. 2019 óta 
3 korosztályban, U12, U10 és U9-ben várjuk a résztvevőket.
Az eddigi évek során 12 országból 88 egyesület 343 csapata vett részt a tornán.

A fenti felsorolásból látszik igazán, hogy egy kis tornából hogyan lett Közép-Európa egyik legnagyobb 
és legjobb tornája.
A torna győzteseinek csapat logóval ellátott zászlói a jégcsarnok tetejéről lógnak.
Az eddigi győztesek:
2007 - Huks Warsawa (POL)
2008 - HC Csikszereda (ROU)
2009 - Cervena Zvezda Belehrad (SRB)
2010 - Hoba Bratislava (SVK)
2011 - Valasské Merizici (CZE)

2012 - Hoba Bratislava (SVK)
2013 - HC Kosice (SVK)
2014 - Hoba Bratislava (SVK)
2015 - DAB Dunaújváros (HUN)
2016 - Piráti Chomutov (CZE)

2017 - Ocelári Trinec (CZE)
2018 - HC Decin (CZE)
2019 - HC Kosice (SVK)
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santa claus cup

11x Dunaújváros
11x UTE Budapest
8x MAC Budapest
8x Székesfehervár
7x Vasas Budapest
6x Sportországi Cápák
5x FTC Budapest
3x Miskolc

3x Szombathelyi Pingvinek
3x Ajkai Óriások
2x Zalaegerszeg
2x Kaposvár
2x KMH Budapest
2x HC Kiskőrös
2x Veszprémi Jéglovaglok
2x Győri Nemak-Dana ETO

2x Óbuda Hockey Academy
1x BALU-T SE Baja
1x Nyugati Eszkimók
1x Kárpáti Farkasok 
1x  Szigeti Bikák
1x Szekszárdi Jégmadarak
1x Kőszegi Farkasok 
1x Jégkert Budapest 

A győztes csapatokról sokszor beszéltünk már, de nézzük, hogy mely magyar csapatok vettek részt az 
évek során a tornán:   

Magyar csapatok
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A tizenhárom év alatt egy egyesület van, aki minden évben részt vett a tornán, a HOBA Bratislava. Ugyancsak a 
szlovák csapat birtokolja a legtöbb tornagyőzelem címét is, hiszen háromszor bizonyultak a legjobbnak.
Legyen a ti csapatotok is része a hagyománynak és írjuk közösen a történelmet!

13x Hoba Bratislava
8x N.Zámky
6x Trnava
4x Ruzinov Bratislava
4x HC Kosice
3x HC Topolcany 
3x Hamikovo
2x HC Lucenec
2x HK Mladez Namestovo

2x HK Levice
2x MMHK Nitra
2x Slovan Bratislava
2x HC Banská Bystrica
2x Bystricka
2x Dubnica Nad Váhom
1x JOKERS Academy Trencin „A”
1x Iskra Partizánske
1x Poprad

1x MHC Martin
1x Dukla Trencin
1x Petrzalka 2010
1x Slovakia Talent
1x HK Havrani Piestany
1x Titánok Nitra
1x SHC Wild Panthers

4x HC Bobri Valasské Merizici
3x Piráti Chomutov
3x Novy Jicin
2x Havirov
2x Dici Hokej
2x HC Orli Unico
2x Fridek Místek

2x Decin
2x Ocelari Trinec
2x HC Chrudim
2x Pilsner Wolves
2x HC Byci Karvina
2x HC Letci Letnany
1x Ostrava Poruba

1x Základna Hokejovych Mistru
1x HC Vlci Jablonec
1x Uh. Hradiste
1x Uh. Ostroh
1x HC Vajgar Jinrichuv Hradec
1x HC Olomouc
1x Szlezan Opava

5x Brasso
4x Csíkszereda
1x ISK Gyergyószentmiklós

2x Cervena Zvezda Beograd 
2x Spartak Subotica
1x Szerbia Girls

2x Maribor
1x HDD Jesenice
1x HKMK Bled

1x Huks Warsawa
1x MMKS Podhale Nowy Targ

3x Ice Pirates Istanbul
2x Buz Adam Genclik Ve Sport Kulübü

1x Wiena Capitals
1x Graz 99

1x Hockey Club Kryzhynka 4x Mladost Zágrab 1x Löwen Frankfurt

Szlovák csapatok

Cseh csapatok

Román csapatok Szerb csapatok Szlovén csapatok

Lengyel csapatok Török csapatok Osztrák csapatok

Ukrán csapatok Horvát csapatok Német csapatok
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gyerek Világbajnokság

Öt éve, 2015-ben, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai támogatásával rend-
hagyó tornát rendeztünk az U10-es korosztályban Gyerek Világbajnokság 
néven Dunaújvárosban.
A tizenhat csapatos tornán a csapatok mindig az adott év A csoportos világbajnokságán résztvevő orszá-
gok neveit és mezeit viselik –egy kivétellel, hiszen a magyar csapat eddig minden tornán szerepelt, és 
ezután is szerepelni fog. A játékosok kizárólag Magyarországról, magyar gárdákból jöhettek – azonban 
ahogy már írtuk, különböző egyesületek játékosai játszottak együtt!
Ez a 2021-es hatodik jégkorong Gyerek Világbajnokságon sem változik majd, hiszen ezzel egy olyan 
helyszínt és alkalmat biztosítunk, amelyen a különböző csapatok játékosai megismerhetik egymást – 
ezzel közelebb kerülve az ellenfelekhez és a sporthoz egyaránt és kialakítva egy még szorosabb, családi-
asabb jégkorongos társadalmat!
Tavaly óta ráadásul már három korosztályban is megmérkőznek a fiatal jégkorongozók.
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steel bulls cup

Minden szezon végén, márciusban és áprilisban nemzetközi tornákat 
szerveztünk. Ezek a 3-4 napos tornák U8-U16-os korosztályoknak szól-
tak. A Steel Bulls Cup 2014-ben indult, így az idei szezonban már a 
8-ik esemény lesz. Eddig 24 tornát szerveztünk, amelyekre 9 országból érkeztek külföldi csapatok Du-
naújvárosba.
Kifejezetten jó dolog, hogy sok magyar csapat vesz részt ezeken a tornákon, így fel tudják mérni a tudá-
sukat és képességeiket olyan ellenfelek ellen, akikkel más esetben nem tudnának megmérkőzni.
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A festői táj közepén fekvő Altis hotel olyan komplexumot kínál immár öt 
éve, amely nem véletlenül kedvelt úticélja a KHL-es csapatoknak a szezon 
előtti felkészülési időszakban. A jégpálya mellett edzőterem, medencék és 
focipálya is található – így egészen biztos, hogy a feltételek adottak ahhoz, hogy olyan képzést kapja-
nak a résztvevők, amitől jobb jégkorongozókká válnak – emellett pedig új barátokat is szerezhetnek a 
turnusok alatt.
A gyerekek a jeges tréningek és a száraz felkészülés legmodernebb formáival ismerkedhetnek meg a 
táborok alatt – természetesen külön kapusedző foglalkozik a hálóőrökkel, s a különböző korosztályok 
is egyéni edzésmódszerekkel készülnek a szlovákiai táborban. A táborban tíz jeges edzés mellett hét 
száraz edzés, két skate mill edzés, és rengeteg szabadidős program várja a gyerekeket, akikkel 15 edző 
és 4 koordinátor foglalkozik.
A táborra 7-16 év közötti gyerekek jelentkezését várják a szervezők.

europe summer camp
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interjú Babic Vladimírral

A kluboknál folyó minőségi munkát szeretnénk kiegészíteni

Babic Vladimír kétszer volt a legjobb magyar játékvezető, egyszer a legjobb magyar 
utánpótlás edző – sőt, a szlovák olimpiai bizottság fair play díját is megkapta már az 
életmentő cselekedetéért. Húsz éve dolgozik Magyarországon a magyar hokiért, öt 
éve pedig a Hungary Talent megalapításával kezdett új fejezetet a karrierjében.
 

Honnan indult a jégkorong pályafutásod? És mikor döntötted el, hogy megalapítod a Hungary Talentet?
Babic Vladimír: 1981 májusában születtem Topolcsányban, Szlovákiában. Ez egy kis, 30 ezres város, viszont olyan 
jégkorongozók kerültek ki onnan mint Miroslav Satan vagy Lubomir Visnovsky. Nyolc évesen, mint minden korom-
beli srácot, engem is elvittek jégkorong edzésre – akkor ismertem meg az első szerelmemet, a jégkorongot, a 
kapcsolatunk pedig azóta is tart.
Lényegében azóta képzem magam a hokiból, általános iskolában is jégkorong osztályba jártam – igaz, a profi kar-
rierem 15 évesen véget ért, mert nem fértem be a legjobb 25 játékosba, akiket 70 gyerek közül válogattak ki. Mivel 
a jégkorong volt a mindenem, ezért 1996 nyarán megkérdeztem a szupermini és mini koroszályok vezetőedzőjét, 
hogy nem tudnék-e neki segíteni az edzéseken. 
Ő még nem tudta, hogy akkor, 15 évesen megváltoztatja az életemet azzal, hogy megengedte, hogy segítsek a 
csapatok mellett – sőt, azon a nyáron egy felkészülési meccsre nem jöttek el a játékvezetők, én pedig bevállaltam, 
hogy fújok a meccsen, így elkezdődött a játékvezetői karrierem is. 
1998-ban megszereztem az első edzői licencemet, aztán 2006-ban a B licenc is meglett – igaz, Szlovákiában ez egy 
3 éves képzés, aminek a végén diplomamunkát is kell csinálni. Érdekesség, hogy én a diplomámat a dunaújvárosi 
junior csapatról csináltam, ahol akkor még olyan játékosok játszottak, mint Galanisz Nikandrosz, Magosi Bálint, 
Nagy Gergő, Azari Zsolt, Hegyi Ádám, Benk András, Pozsgai Tamás és még hosszan sorolhatnám. 
Dunaújvárosba 2003-ba kerültem egy nagyon nehéz döntés után, hiszen Szlovákiában az egyik legtehetségesebb 
fiatal játékvezetőnek tartottak, 19 évesen már az Extraligában vonalaztam, erre a szintre 3 évente talán 1-2 ember 
került be, így nem volt egyszerű ezt az utat választani.
Szerencsére megérte a váltás, hiszen 2003 és 2009 között minden korosztályban edzősködtem, és összesen 12 ma-
gyar bajnoki címet nyertünk. 2009-től aztán Zalaegerszegre kerültem, ahol két évig vezettem a szakmai munkát, 
2011-től pedig újra Dunaújvárosban edzősködtem. 2015-ben jött az ötlet, hogy kínáljunk plusz fejlődési lehetősé-
get a magyar utánpótlás játékosoknak – és ezzel megszületett a Hungary Talent.
 
A jégkorong folyamatosan változik, így az edzéseknek is változniuk kell. Mik a legnagyobb különbségek 
az elmúlt évekhez képest?
B. V.: Az elmúlt húsz évben minden megváltozott körülöttünk – nem kivétel ez alól a jégkorong sem, ami fel-
gyorsult és teljesen más mentalitást és felkészülést igényel a játékosoktól. Az elmúlt években sok helyről lehet 
hallani, hogy a gyerekeknek minél több sportot ki kell próbálniuk fiatalkorukban. Ezzel abszolút egyetértek, de 
régen nálunk mindenki egy sportot űzött, például a jégkorongot. Igaz, hogy mi az utcán, a grundon fociztunk, 
kosárlabdáztunk, röplabdáztunk – és így rengeteg mozgásformával találkoztunk. 
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A mai világban a grund már szinte el is tűnt, és ha a szülők nem szervezik meg a gyerekeknek ezeket az elfoglalt-
ságokat, akkor maguktól csak kevesen választják a számítógép monitor helyett az utcai kosár- vagy focipályát. Mi 
minden nap 3-4 órát az edzés után az utcán játszottunk. Nem kellett külön plusz edzésekre vagy egyéni képzésekre 
járnunk, mert mindent, amire szükségünk volt megkaptuk az utcán: cipőhokit, focit és teniszt minden nap addig 
játszottuk, amíg nem kapcsolták fel a lámpákat. Akkor tudtuk, hogy itt az idő hazamenni. Külföldön a jégkorongo-
zók azt a napi 2-3 óra sportot, amit mi régen az utcán teljesítettünk az egyesületen belül próbálják bepótolni sok 
fajta száraz edzéssel, külön foglalkozással, esetleg speciális jeges edzésekkel. Most már a szülőknek Magyarorszá-
gon is több lehetősége van külön jégkorong edzésekre vinni a gyerekeket. Ez a fejlettebb jégkorong országokban 
természetes: ha valaki jobb szeretne lenni, akkor azért nagyon sokat kell tennie pluszban.
Természetesen a magyar jégkorong is rengeteget fejlődött az elmúlt években, ugyanakkor azt is látni kell, hogy 
még nagyon sok a teendő azért, hogy például a felnőtt válogatottunk akár liftező, akár stabil A csoportos legyen. A 
jégkorong 8 hónapos sportból 12 hónapossá vált és teljes koncentrációt és odaadást igényel.
 
Ráadásul ahhoz, hogy valaki a legmagasabb szintre jusson, néha még az is kevés, hogy mindent meg-
tesz...
B. V.: Szerintem az összes fiatal jégkorongozónak az az álma, hogy a világ legjobb ligájában, az NHL-ben játsszon. 
Egy kanadai kutatás alapján erre 0,023% esélye van annak, aki a világon bárhol elkezd jégkorongozni. Ez eddig 
magyar játékosnak nem sikerült. Azt is látjuk, hogy a jövő évi listában magyar név nem is szerepel. 
A cseh, svéd, finn vagy akár német utánpótlás tornákon, vagy az U15, U16, U17-es bajnokságokban már ebben 
a korban kialakul egy első kép a játékosokról, hiszen már akkor ott vannak a lelátókon a megfigyelők és scoutok.
Ha belegondolunk, akkor az utolsó 15 évben nem tudunk olyan magyar játékost mondani, aki a magyar utánpótlás 
bajnokságból, mondjuk az U20-ból került volna top ligába. Azok a magyar példák, akiknek sikerült ez, mint Hári, 
Galló, Sebők vagy Bartalis már 15-16 évesen svéd, finn vagy német bajnokságokban játszottak. Ahogy mondtam, 
Magyarországon óriási fejlődést tapasztalhatunk a sportágban, a szervezés és a lebonyolítás is sokat fejlődött, 
ugyanakkor az utánpótlás bajnokságok erőssége sajnos nincs azon a szinten, ami elég lenne ahhoz, hogy ugró-
deszka lehessen a legjobb játékosoknak egy magasabb szinten lévő európai vagy tengerentúli bajnoksághoz. Ezzel 
senkit nem szeretnék megbántani, őszintén úgy gondolom, hogy mindenki a lehetőségek szerinti maximumot 
hozza ki a jégkorongból, de látnunk kell, hogy ez egyelőre nem feltétlenül elég. 
Mi a Hungary Talenttel azt szeretnénk elérni, hogy fiatal, 7-8-9 éves kortól az edzések legmodernebb formáival 
tudják továbbképezni magukat és olyan külföldi csapatok ellen tudják felmérni az erejüket a magyar játékosok, 
akik egy fejlettebb jégkorong kultúrában fejlődnek a saját bajnokságukban. Így lehet például cseh utánpótlás 
csapatokkal találkozni, akik vitán felül sokkal-sokkal a magyar szint felett játszanak, és így tudnak külföldi szak-
emberek utat mutatni a gyerekeknek. Természetesen hangsúlyozni szeretném, hogy a magyar kluboknál minőségi 
munka folyik, sok helyen zseniális edzők készítik fel a gyerekeket remek programok mentén – mi ezt a munkát 
szeretnénk kiegészíteni, és egy plusz eszközt adni a gyerekeknek arra, hogy kihozzák magukból a maximumot!
Mi a Hungary Talent eseményeken bármilyen szinten lévő játékosnak fejlődési lehetőséget kínálunk – hozzánk 
bárki jöhet, aki jobb akar lenni. Sok eseményt hoztunk létre, ahova egyénileg vagy egyesülettel jelentkezhetnek 
azok, akik fejlődni szeretnének a jégkorongban.
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elit képzés

Az XCBlade Hungary Talent 2020 májusában és júniusában minden hétvégén 
elindította az Elit Képzését, ahol azok a játékosok, akik a Hungary Talent csa-
pataiban játszanak a szezon közben, további lehetőséget kaptak a fejlődésre.
Egy hétvégén két csoportban, csoportonként 24 mezőnyjátékossal és 4 kapussal 
négy jeges, két száraz és egy elméleti képzésen vettek részt a játékosok. Így 48 
mezőnyjátékos mellett 8 kapus tudott részt venni minden hétvégén. Velük 8 magyar és külföldi edző 
foglalkozott.
A gyerekek a jeges tréningek és a száraz felkészülés legmodernebb formáival ismerkedhettek meg min-
den hétvége alatt – természetesen a hálóőrökkel külön kapusedző foglalkozott.
Az Elit Képzés program vezetőedzője májusban és júniusban az a David Minarik volt, aki korábban az 
osztrák és a szlovák utánpótlásban edzősködött, tavaly óta pedig Magyarországon, Dunaújvárosban 
dolgozik, ahol szívesen vállalt munkát, mert így a Hungary Talent edzői stábjához is csatlakozni tudott.
Nagyon fontos, hogy az Elit Képzés az XCBlade Hungary Talent események között kiemelkedő és hang-
súlyos lesz a jövőben még inkább, mert a magyar játékosokat olyan szinten készíti fel, mint amilyet a 
válogatott programok során kapnak a fiatal tehetségek! 2020-ban nyolc hétvégén dolgoztunk a gyere-
kekkel és két 5 napos campet szerveztünk júliusban, 2021-ben pedig folytatódik a program, és újra nyolc 
hétvégén, de már három campben várjuk a gyerekeket. Sőt, az edzői stábunk is bővülni fog egy külföldi 
szakemberrel!
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europe select tournament

Az XCBlade Hungary Talent második eseménye, amit Szlovákiában szervez 
a Europe Select Tournament lesz. A cél egy olyan 8 csapatos select tor-
nát szervezni, ahova európai csapatok játszhatnak egymás ellen.
Az idei évre már a helyszín, a korosztályok és természetesen az időpontok is megvannak!
Már ismerős helyen, a Europe Summer Camp helyszínen, a namestovoi Hotel Altisban rendezzük meg 
a 2009-es korosztály tornáját 2021. május 28-30-án, a 2008-as korosztály tornáját pedig 2021. június 
13-15-én.
Magyarországot a Hungary Select csapat fogja képviselni!
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A Hungary Talent szervezésében már harmadik éve hirdetjük meg az 
 XCBlade 3-on-3 Ice Hockey Challenge-t az U16-os és U14-es korosz-
tálynak. Azért nekik, mert ennek a korosztálynak nagyon kevés eseményt 
szerveznek – és az előző évek tapasztalatai alapján óriási népszerűségnek örvend a színvonalas és izgal-
mas program!
A versenyek minden évben egész naposak, kis pályán zajlanak és a szabályok tiltják az ütközést.
Fontos, hogy nem egyesületi csapatok versenyeznek, hanem akár különböző egyesületekből is érkezhet-
nek játékosok egy csapatba, összeállhatnak barátok, ismerősök és bármilyen, általuk választott név alatt 
elindulhatnak az XCBlade 3-on-3 Ice Hockey Challenge megmérettetésen.
Észak-Amerikában bevett szokás és nagy divat, hogy a szezonon kívül ilyen típusú játékokat szerveznek 
a különböző korosztályokban. A Hungary Talent csapata 2015 óta gondolkozik azon, hogyan lehetne 
ezt a fajta rendezést behozni Magyarországra. Három éve kifejlesztettük a szabályokat és elindítottuk 
a sorozatot! Míg 2019-ben, az első évben csak magyar játékosok vettek részt az eseményen, 2020-ban 
már két cseh csapat is érkezett. A célunk egyértelműen az, hogy néhány éven belül egy nagy, nemzetközi 
tornává nője ki magát a kezdeményezés.

3 on 3 challenge
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