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A magyar férfi kézilabda válogatott-
miután január 28-án, pénteken legyőz-
te a világbajnokságon Kristianstadban
31-28-ra a lengyeleket - végül az igen
értékes hetedik helyen végzett, s ez-
zel jogot szerzett a 2012. évi Londoni
Olimpiai Játékokat megelőző selejte-
zőn való részvételre. A magyar sport-
közvélemény erős érdeklődéssei kö-
vette a csapat szereplését, s elégedet-
ten könyvelte el, hogy az együttes
több, korábban a világranglistán előtte
álló válogatottat képes volt két vállra
fektetni, küzdőszellemében kifogásta-
lan, imponáló egységet alkotott.

A sikernek számos összetevője van,
ám kétségtelen, s ekként nyilatkoztak
maguk a játékosok is, hogya helytállás

A Mocsai-kódex
egyik fontos eleme volt a szövetségi
kapitány, Mocsai Lajos erkölcsi-etikai
kódexe, pontosabban annak befogadá-
sa és betartása, amelyet ő egyébként
előszeretettel .Iránvelvekként' neve-
zett meg. Mivel az edzői munka meg-
határozó eleméről van szó, az alábbiak-
ban készséggel tesszük edzőközössé-
günk számára közkinccsé a Mocsai-re-
ceptet.

"Sokat gondolkodtam, tépelődtem,
hogy nyilvánosságra hozzam-e az aláb-
bi irányelveket, amelyeket a csapat
együttesen, pontról-pontra elfogadott,
sőt. mi több, közösen fogalmazott be-
le egyes gondolatokat. Végül úgy dön-
töttem, megjelenhet. mert sokan ta-
nulhatnak belőle, nemcsak élsporto-

Fazekas csodálatos védéseket mutatott be - éppen amikor a legnagyobb szükség volt
rájuk - mint például a lengyelek ellen is

.2011/1

lók, szakemberek, de akár családok is.
Csak azt nem szeretném, ha valaki int-
rikákra használná fel a megfogalmazá-
sait, s végül a torzítások miatt esetleg
negatív lenne egyik-másik kicsengése.

A pontok az eddigi munkám, tapasz-
talataim alatt tudatosultak bennem, s
továbbá meggyőződésem, hogy e nél-
kül nem építhető egészséges, egymá-
sért az utolsókig küzdő közösség" -
summázta a "tizenkét parancsolatról"
Mocsai Lajos, a férfi kézilabda váloga-
tott szövetségi kapitánya. Az 55 éves
kiváló szakember Európa Életmű-díjas
mesteredző, 1986-ban döntőt játszott
a férfiakkal a vb-n, a nőkkel2003-ban
szerzett ezüstöt, a 2000-es olimpiáról
is van egy ezüstje Radulovicsékkal.

Mocsai Lajos a férfi kézilabda válogatott
szövetségi kaitánya

A magyar férfi kézilabda-válogatott etikai kódexe
(Mottó: "Ne félj a vihartól, hanem tanulj meg táncolni az esőben ")

1. A kialakuló konfliktusokat rögtön az elején szemtől szembe, méltósággal zárd le és tisztázd megnyugtatóan!
2. A személyes győzni akarás és siker mellett a társaid sikere, eredményessége örömmel töltsön el!
3. A munkád és az élet más területén is légy fegyelmezett és pontos!
4. Mások háta mögött ne intrikálj, szemtől szembe vállald véleményedet és döntéseidet!
5. Tudj örülni a sikereknek, és mértékkel megünnepelni azokat!
6. Sem a mérkőzésen, sem az edzésen, valamint azon kívül egyetlen csapattársadat se hagyd magára nehézségei és

problémái közepette!
7. Minden olyan egyezséget, megállapodást teljesíts, amelyek kiállják a tisztesség, az erkölcs és a morál próbáját!
8. Kötelezd el magad a folyamatos fejlődés, tanulás, képzés mellett, törekedj a kiválóságra!
9. Légy felelősségteljes önmagaddal szemben, ne másokban keresd a hibát, ne próbáld magad kifogásokkal és

magyarázkodással felmenteni!
10. Légy megértő és lojális csapattársaddal és vezetőiddel!
11. A tiszta beszéd és pozitív gondolkodás kedvezően befolyásolja a teljesítőképes tudáshoz nélkülözhetetlen állapotot!
12. Ne feledd, hogya csapat tagjaként, minden pillanatban a magyar válogatottat és hazádat. Magyarországot képviseled !


