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célja, hogy jelenlegi EBEL junior csapatunkból az elkövetkező 
három esztendőben legalább hat-nyolc fiatal beépüljön felnőtt 
csapatunk keretébe és stabil játszóvá váljon.

B.) EBEL Young Stars League – U18 és egyéb 
utánpótlás korosztályok

A 2013-2014-es szezontól már az U18-as korosztály számára 
is biztosított lesz a nemzetközi versenyeztetés, hiszen elindul 
az EBEL U18-as bajnoksága is. 
Egyéb utánpótlás korosztályaink (U16, U14 és U12) csapatai 
a hazai bajnokságok mellett különböző nemzetközi tornákon 
mérettetnek meg rendszeresen. A 2012-2013-as szezon 
végén 1999-es születésű játékosaink veretlenül megnyerték 
a nagy presztízsű füsseni nemzetközi tornát, míg a 2000-es 
születésűek ezüstérmet szereztek ugyanezen a tornán.

C.) Edzők és edzőképzés

Marty Raymond vezetőedző és Rob Pallin másodedző 
szerződtetése a felnőtt csapat élére garancia arra, hogy fiatal 
játékosaink a megfelelő felzárkóztató munkával fel tudják 
venni az EBEL versenyritmusát, és néhány éven belül a csapat 
meghatározó játékosaivá válnak.
Az EBEL edzői stábjának hasonlóan komoly szerep jut majd 
az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia tizenhárom fős 
edzői stábjának továbbképzésében is. Marty Raymond és Rob 
Pallin havi rendszerességgel tart előadásokat és bemutató 
edzéseket, amelyek elsődleges célja az lesz, hogy a játékosok 
már minél fiatalabb korban megismerjék és elsajátítsák a 
felnőtt csapat által használt játékelemet és –rendszereket. 
Ezáltal egységessé válik a klub és az Akadémia játékos 
képzése, megkönnyítve a jövőben beépülő fiatalok számára az 
átmenetet.

D.) Toborzás

Az utánpótlásképzés alapvető fontosságú eleme a toborzás 
úgy helyi, mint országos, illetve a határokon túlmutató szinten. 
Az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián a helyi toborzás egy 
háromlépcsős rendszerben valósul meg: 
- óvodai/iskolai korcsolyaoktatás;
- hokisuli (az első lépcső tehetségei léphetnek tovább);
- igazolt versenyzői státusz. 
Célunk továbbá, hogy olyan programot biztosítsunk a jégkorong 
alapjait más kluboknál elsajátító fiatal sportolók számára, 
hogy Akadémiánkat tekintsék elsőszámú lehetőségként 
a profi jégkorongozóvá válás útján. Nem kizárólag az 
ország területéről, illetve a szomszédos országokból 
számítunk tehetségekre, hanem olyan amerikai és kanadai 
fiatalemberekre is, akik magyar felmenőkkel rendelkeznek és 
az Akadémia, illetve a Sapa Fehérvár AV19 mellett a magyar 
jégkorong válogatottat is örömmel erősítenék.
Az Akadémia évek óta működtetett kollégiuma jelenleg 
harmincegy fiatal jégkorongozónak ad otthont, szükség 
esetén a szárny bővítésére is van lehetőség. 

E.) Edzőpálya

Az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia a 2013-2014-es 
szezonban már több mint 270 fiatal jégkorongozó számára 

biztosítja majd a sportolási lehetőséget. Ez a létszám 
azonban az egyetlen jégfelülettel rendelkező Akadémia 
számára viszont lassan a korlátokat feszegeti, éppen ezért 
elodázhatatlanná vált egy edzőpálya felépülése. Egy második 
pálya biztosítaná a megfelelő mennyiségű jégidőt ahhoz, hogy 
valamennyi korosztályban elegendő jeges edzésen vesznek 
részt a fiatalok. 

2.) Meghatározó légiósok szerződtetése 

Fiatalok beépítése egy EBEL csapat keretébe – amint azt 
láthattuk néhány éve a Jesenice együttesénél – nem kis és 
nem egyszerű feladat. Az átmeneti időszakban fontos, hogy a 
csapat gerincének egy részét alkotó idősebb magyar játékosok 
mellett, meghatározó légiósok is segítsék az átalakulást. 
Frank Banham egyetlen Székesfehérváron töltött szezon 
alatt a közönség kedvencévé vált, de ami szakmailag még 
sokkal fontosabb, a fiatal jégkorongozók idolként tekintenek 
rá és ez jelentősen növeli a motivációjukat. Fontos, hogy 
számos hasonló légiós érkezzen, akik teljesítményükkel, 
viselkedésükkel és hozzáállásukkal pozitív példaként járnak a 
fiatalok előtt. 
Az idősebb és tapasztaltabb légiósok – az idősebb és 
tapasztaltabb magyar játékosokhoz hasonlóan – az edzői 
stábnak is komoly támaszai lehetnek, segítve a fiatalok 
beépülését a csapatba. 
Mindezek mellett az átmeneti időszakban az is fontos lesz, 
hogy a légiósok a jégen is olyan teljesítményt nyújtsanak, ami 
sikerélményt hoz a szurkolók számára, és amely – bizonyos 
esetekben – ellensúlyozza a fiatalok esetleges hibáit. 

3.) Együttműködés
a Magyar Jégkorong Szövetséggel

A Sapa Fehérvár AV19 és az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong 
Akadémia is kiváló kapcsolatot ápol a Magyar Jégkorong 
Szövetséggel. Immár hosszú ideje évről évre minden 
korosztályban számos fehérvári játékos járul hozzá a 
válogatottak sikereihez.

A 2012-2013-as szezonban az U20-as magyar válogatottban 
tíz Akadémista szerepelt, míg az U18-as válogatottnak 
éppen felét alkotta a tizenegy fehérvári játékos. Utóbbiak 
meghatározó szerepet játszottak abban, hogy az ifi válogatott 
megnyerte a Tallinnban rendezett divízió 2-es világbajnokságot 
és egy csoporttal feljebb léphetett. A torna legjobb játékosa 
(MVP) az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia csatára Erdély 
Csanád lett, míg a legjobb csatár címet Kocsis Ferenc, a 
legjobb hátvéd elismerést pedig Szaller Márk kapta, szintén a 
fehérvári színeket képviseltében. 

A Sapa Fehérvár AV19 EBEL csapatához hasonlóan a magyar 
felnőtt válogatott is jelentős átalakulás előtt áll, több játékos 
is bejelentette válogatottbeli visszavonulását az idei budapesti 
világbajnokságot követően. Rich Chernomaz szövetségi 
kapitány – a fehérvárihoz hasonló – többéves fiatalítási 
koncepció szerint tervezi az elkövetkező esztendőket, és ez a 
két elképzelés kiválóan idomul egymáshoz. Amennyiben közös 
erővel és együttműködve sikerül végrehajtani a terveket, újabb 
sikerekkel teli időszak vár a Fehérvári Ördögökre és a magyar 
válogatottra. 

Immár több mint egy évtizede Székesfehérvár 
jégkorongcsapata, a Sapa Fehérvár AV19 a magyar 
jégkorongsport zászlóshajója. Ezen időszak alatt a klub 
sorozatban nyerte a magyar bajnoki címeket, a Magyar Kupa 
győzelmeket, valamint kikövezte saját – és ezáltal a magyar 
hoki – útját a nemzetközi mezőnyben.

A Sapa Fehérvár AV19 három alkalommal volt a Nemzetközi 
Jégkorong Szövetség (IIHF) nagy presztízsű tornája, a 
Kontinentális Kupa négyes döntőjének házigazdája. 
Felejthetetlen emlékei a kitartó és hűséges fehérvári 
közönségnek, amikor NHL-es és más nemzetközi sztárok 
korcsolyáztak ki a Raktár utcai csarnok jegére, illetve amikor 
csapatuk bravúros győzelmet aratott például az esélyesebb 
Milano Vipers együttese ellen.

A Fehérvári Ördögök nélkül aligha valósulhatott volna meg a 
szapporói csoda, amikor 2008-ban válogatottunk megnyerte 
Japánban a divízió 1-es világbajnokságot, és kiharcolva ezzel 
az A-csoportos részvétel jogát. Svájcban 2009-ben négy-
ötezer magyar szurkoló énekelte el a magyar himnuszt 
jégkorongos hőseinek, amikor a válogatott 9-0-s vereséget 
szenvedett Kanadától. A sikernek kulcsfontosságú eleme volt, 
hogy a Sapa Fehérvár AV19 játékosai ekkor már második éve a 
nemzetközivé avanzsált osztrák bajnokságban, az Erste Bank 
Jégkorong Ligában (EBEL) mérettek meg hetente két-három 
alkalommal.
A csapat hat EBEL szezonja során, amelyek szép számban 
hoztak fantasztikus győzelmeket és szép sikereket, a 
csapat magját alkotó magyar játékosok hatalmas fejlődésen 
mentek keresztül és ez a világbajnoki szerepléseken is 
megmutatkozott. Magyarországot az elmúlt években 
többször is egyetlen győzelem választotta el a szapporói csoda 
megismétlésétől.

Az elmúlt évtizedek sikerkovácsai viszont lassan leköszönnek 
a magyar hoki színpadáról és a Sapa Fehérvár AV19 csapatára, 
valamint a magyar válogatottra is jelentős fiatalítás vár. 
Klubunk tudatosan és évek óta készül erre az elkerülhetetlen 
lépésre, amely azonban csakis rendkívül alaposan átgondolt, 
pontosan megfogalmazott és maradéktalanul kivitelezett 
szakmai stratégia mentén valósulhat meg, melynek 

legfontosabb alappillére az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong 
Akadémia.

1.) Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia

Három esztendeje működik a felnőtt csapat mellett az 
Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia utánpótlás-nevelő 
intézményként. Jelenleg több mint 270 fiatal hokis sportol 
az Akadémián, és szezononként tíz-tizenkét csapatunk indul 
a magyar bajnokság különböző korosztályos kiírásaiban. 
Az elmúlt esztendőkben rendkívül sikeresen szerepeltek 
csapataink a korosztályos bajnokságokban, a 2011-2012-
es szezonban a magyar bajnokságot minden korosztályban 
megnyerték sportolóink, és ugyanezt a sikert a 2012-2013-
as szezonban is megismételték egy serdülő ezüstéremmel 
kiegészítve. 
A felnőtt csapat megfiatalítása a Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong 
Akadémiával együttműködve az alábbi elemekre támaszkodva 
valósulhat meg:

A.) EBEL Young Stars League – U20

A felnőtt korosztály alatti junior fiataljaink a 2012-2013-as 
szezontól szintén az osztrák bajnokságban szerepelnek, ahol a 
nemzetközi, több országra kiterjedő megmérettetés rendkívül 
hatékonyan segíti fejlődésüket. Bravúros teljesítménnyel első 
szezonjukban Tyler Dietrich tanítványai meg is nyerték az EBEL 
Young Stars Ligát, a döntőben a cseh HC Orli Znojmo juniorjait 
győzték le három meccsen 2-1 arányban. 
A Sapa Fehérvár AV19 menedzsmentjének és vezetőedzőjének 




