Csocsó űrlap végeredmény
Az űrlap kitöltésének a célja az volt, hogy az ország különböző részein élő csocsósok –
kezdők, profik – körülményeit a játékra és véleményüket felmérjük. Végül 135 játékos
gondolta úgy, hogy komolyan, vagy éppen kicsit komolytalanul, de kitölti. Alább pedig az
ezekből létrejött eredményeket láthatjátok.

1. kérdés: (Neme?)
A 135 kitöltőből 118 férfi (87%) és 17 nő (13%).
2. kérdés: (Életkora?)
A legfiatalabb kitöltő 15 éves, a legidősebb pedig 48 éves. Az átlagéletkor pedig 28,18 év.
Junior kategóriába sorolható kitöltő 10 fő volt, 18-30 év között 69, 31-40 év között 55,
továbbá 40 év fölött 2 kitöltő.

Az életkorok eloszlásából az szűrhető le, hogy vannak érdeklődő 18-22 évesek, de a hazai
csocsó magját a 28-37 évesek alkotják. Elég jól látszik ebben a „kiöregedés”. Illetve az is,
hogy általában középiskola után kezdenek el a fiatalok játszani, viszont az előző 10-15 évből
kiindulva csak egy része marad meg a csocsónál, főleg annál a részénél, amely versenyre is
jár, gyakorol. A 28 év feletti többszörös részvétel pedig betudható a már valószínűleg biztos
keresetnek is, hiszen 18 év alatt nem magának fizeti általában az ember a gyakorlást és a
versenyeket, 23-27 év között pedig az egyetemi évek végén, keresőképes éveinek elején
járnak.
3. kérdés (Lakhelye?)
A lakhelyek szerinti eloszlás úgy gondolom nem mutat túlságosan nagy meglepetéseket.
Budapest a kitöltők harmadával rendelkezik, ami azonban számomra üdvözítő lehet, addig
más megyékre lebontva korántsem, hogy Békés megye közel az egyötödét teszi ki a
képzeletbeli magyar csocsós mezőnynek. Ezzel párhuzamosan meglepő lehet Fejér megye

lemaradása, akik a viharsarkiak létszámának felét sem érik el, természetesen a kitöltők közül.
Nógrád és Baranya megye egyetlen játékossal sem gazdagítja elvileg a mezőnyt.

4. kérdés (Besorolása páros kategóriában?)

Ennél a kérdésnél néhány kitöltőnek problémája akadt azzal, hogy miért pont a páros
kategóriában kell ezt meghatározni. A válaszom egyszerű: minden kategóriában nem
nézhetem meg és fals eredményeket adna, illetve a páros kategóriát veszi mindenki talán a
legkomolyabban és itt indul el a mezőny 99%-a. Akik csak egyénizni járnak el országos
versenyekre, annyira elenyésző számot képviselnek, hogy belefért ebbe az apró
hibaszázalékba.

Összesen 8 master, 11 pro, 58 semi-pro, 32 rookie és 26 new besorolású játékos töltötte ki az
űrlapot. Az eloszlás abszolút jól tükrözi a ranglistát is, hiszen a legnagyobb létszámmal a félprofik jelennek meg a versenyeken is.
5. kérdés (Hány éve játssza a csocsót versenysportként?)

27 olyan játékos van, akik csupán csak 1 éve vagy pár hónapja kezdték el a gyakorlást,
felkészülést. Olyanok, akik 2-8 év között játszanak már összesen 58-an vannak, 10+ éve
feletti rutinnal pedig 50-en rendelkeznek. Ami kicsit számmisztikailag lehet érdekes, hogy 15
éve 15-en játszanak már, tehát a 2003-as kezdéssel nagyon sokan megmaradtunk (én is akkor
kezdtem  ).
6. kérdés (Van-e lehetősége gyakorolni?)
Csupán a kitöltők 15%-nak nincs lehetősége gyakorolni, ez nyilván úgy lenne érdekes, ha
láthatnánk más országok statisztikáit, de azért ez azt tükrözi, hogy 10 versenyre járó
csocsósból maximum 1 vagy 2 játékosnak nincs lehetősége csak gyakorolni.
7. kérdés (Amennyiben van, akkor azt otthon, vagy egy közösségi térben teszi meg?)

8. kérdés (Mennyit gyakorol?)

A kitöltők mindösszesen 4%-a gyakorol minden nap, 22%-a hetente többször is, 17%-a
hetente áll az asztal mellé, a legnépesebb tábor a havonta 1-3 alkalommal gyakorlók, de a
versenyzők több, mint egy ötöde csak a versenyeken játszik és nem gyakorol.

9. kérdés (Milyen típusú asztalon van lehetősége gyakorolni?)
Az egyik legérdekesebb kérdés, hiszen az országos versenyek Leonhart asztalokon zajlanak,
ebből láthatjuk, hogy a részvevők hány százalékának van lehetősége felkészülni a megfelelő
asztalon. Tehát a kitöltők 77%-ának van lehetősége Leonharton gyakorolni, 31%-nak
Garlando WM-eken, 26%-nak P4P asztalon is van lehetősége, míg Tornadon típusún 23%nak. A megszokott „kocsmai” Garlandón 18%-a gyakorolhat a mezőnynek, és a másik
elterjedtebb Garlandon, a Maracanan 16%-nak van lehetősége játszani. Nagyon kis számban,
de megjelenő asztaltípusok még a Roberto Sport, Sardi, Bonzini, Rosengart, Fireball és
Warrior.
10. kérdés (Mennyit jár versenyekre?)

11. kérdés (Hallott-e már a következő versenysorozatokról?)
Itt az országban előforduló kisebb versenysorozatokról volt kérdés, összességében én magam
is csak két, nagyobb és nívósabb ligáról tudok. A Békés Megyében, főleg Békéscsabán zajló
Viharsarki Csocsó Ligáról a kitöltők 76%-a már hallott, a Fejér megyei érdekeltségű Érd-

Fehérvár Regionális Csocsóbajnokságról a kitöltők 64%-a hallott már, de vannak ezek szerint
egyéb ligák is az országban, hiszen 29% azt jelölte, hogy hallott már más ilyen jellegűről is.
Viszont 15% azt jelezte, hogy egyik regionális bajnokság nem került még soha sem a szeme
elé. Ezúttal kíváncsi is lennék, hogy mely sorozatok léteznek még, ahol megmérettethetik
magukat a nem kezdő és kezdő játékosok.
12. kérdés (Ha nincs a közelében ilyen regionális versenysorozat, de a közeljövőben
szerveződne egy, akkor részt venne-e rajta?)

Az ilyen típusú kisebb versenyekre, az igény biztosan meglenne, 128 válaszadó közül közel a
2/3-a részt venne rajta, és 1/3-a talán. Csupán 5%-ot nem érdekelne az ilyen jellegű
megmérettetés.
13. kérdés (Ha igen, akkor évente hány fordulóra lenne igénye?)

14. kérdés (Meg van-e elégedve a jelenlegi országos versenyek lebonyolításával (fordulók
száma, összetett pontozás)?)

Ez egy kifejezetten kényes kérdés, és a válaszokból kiderül az is, hogy mennyire megosztó. A
versenyen résztvevők 47%-a gondolja úgy, hogy ez egy megfelelő lebonyolítás és tökéletesen
jól működik. 29% nem elégedett vele és változtatna rajta, míg a maradék 24%-ot nem érdekli,
hogy milyen is a rendszer, pontozás stb.
Ehhez csak egy pici adalék, hogy a 2018-as évben a 3 országos összetettbe számító
pontszerző versenyen is a csapat kategóriákban mind a három körben szinte kötelező volt
szerepelni, hiszen egyébként nem lehet esély az összetett dobogóra, vagy győzelemre.
Nyílt párosban 13 csapat volt összesen, akik mind a 3 fordulón részt vettek, 22 olyan csapat
volt, amelyik 2 fordulón vett részt és 102 csapat volt, akik csupán az egyiken. Vegyes
párosban ez a leosztás 9, 6 és 31. Azaz itt összesen 9 csapat szállhatott harcba reálisan a végső
győzelemért. Női párosban természetesen sokkal kevesebb csapat szerepel, de igen beszédes
az a szám, hogy összesen két csapat vett sorozaton részt rajta – az első kettő. Három olyan
csapat volt, amely 2 versenyen is összeállt és 16, amely egy versenyre csupán.
15. kérdés (Amennyiben nem elégedett, min változtatna?)
Itt összesen 30 válasz érkezett be, ami kifejezetten jónak számít szerintem, mert ez azt jelenti,
hogy nem csak azt tudja valaki mondani, hogy valami nem jó, hanem azt is, hogy min lehetne,
kellene változtatni.
A válaszok nagy részében a következőket javasolják:
- több asztalra lenne szükség
- megfelelő, sportolásra alkalmas helyszínre
- több fordulóra egy évben, több helyszínen
- pontozási rendszer módosítása (ITSF túl hangsúlyos)
- minden fordulóban junior kategóriák
- lebonyolítás megváltoztatása
(megjegyezném azt is, hogy ugyan nem volt kötelező ezt kitölteni mégis nagyon sok olyan
megnyilvánulás érkezett be, amelyek abszolút nem ide tartoztak, vagy egyszerűen csak bántó
jellegűek voltak)
16. kérdés (Mely kategóriák a legfontosabbak Ön számára?)
Itt bevallom picit talán hibásnak érzem magam, mert nem pontosan így kellett volna
feltennem a kérdést, de így is elég jól körvonalazódnak a kategóriák.

Meglepő számomra picit a juniorkategóriák abszolút érdektelensége, illetve az hogy a
„bemelegítő” kategóriák (sorsolásos páros, pro-am páros) a nevezők harmadát sem izgatja. A
vegyes párost is nagyon kevés érdeklődés övezi, de a népszerű kétlabdás mellett szorosan ott
van a kapusharc vagy csatárlövés is.
17. kérdés (Mennyire tartja fontosnak a csocsó által létrehozott közösséget?)
Ez egy érdekes kérdés, hiszen nagyon sokszor hallom azt, hogy egyes csocsósok azért nem
mennek versenyekre, mert ott olyannal találkozik, akivel nem szeretne. De ez szinte minden
egyes térségben jellemző sajnos. Amit viszont kihozott ez a kis statisztika kifejezetten bíztató.

A kitöltők 85%-nak inkább fontos egy jól kialakított csocsós közösség és csupán csak 4% az,
amelyiknek egyáltalán nem érdeke a közösség formálása, alakítása.
18. kérdés (Amennyiben az országban több egyesület vagy klub működne, csatlakozna
egyhez, amely a környezetében van?)

Úgy gondolom egyértelmű a dolog és, akik tehetnék csatlakoznának valamilyen egyesülethez
vagy klubhoz. A csatlakozni nem szándékozók csupán 6%-ot tesznek ki. Az igény meg van
tehát rá, csupán megfelelő emberek, csoportok lennének szükségesek ennek kialakítására.
19. kérdés (Fontosnak tartja-e az utánpótlásnevelést?)
Itt volt a leginkább egyértelmű a dolog, hiszen 86%-a a kitöltőknek úgy gondolja, hogy
inkább fontos az utánpótlás nevelése.
20. kérdés (Van-e a környezetében fiatal és tehetséges csocsós?)
A kitöltők két harmada úgy gondolja, hogy ismer olyan játékost a környezetében, aki fiatalon
is tehetséges, és csupán csak 13%-ának nincs ilyen ismerőse.
21. kérdés (Egyéb gondolatok - bármilyen megjegyzés vagy észrevétel, amely véleménye
szerint előrébb vinné a hazai csocsót.)
Ezt a válasz lehetőséget kötelezővé tettem, reménykedve abban, hogy minél több építő jellegű
kritika, vagy ötlet érkezik majd be. Végül 71 olyan válasz érkezett be, amelyekből kilehet
szűrni valamilyen értelmes dolgot. Ezért külön köszönet!
Lássuk ezeket az ötleteket, kritikákat (sok redundancia volt benne, így csokorba szedem őket,
és amik már az országos versenynél lelettek írva nem ismétlem meg)!
- további csocsótáborok szervezése
- költségcsökkentés, túlságosan drágák a versenyek
- Vidék fejlesztése (asztalok, helyek, közösségek, kisebb versenyek) – rengeteg nagyobb
városból jöttek hozzászólások, hogy náluk nincs asztal, nincs lehetőség, de ember lenne
- klubok, egyesületek létrehozása (ez tömeges válasz volt)
- csapatversenyek szervezése
- nagyobb összefogás
- marketing, szponzorok, támogatók (10+ kitöltőnél)
- profi játékosok hozzáállásának változása, masterektől való tanulás
- regionális versenysorozatok létrehozása, az élen végzőknek egy országos nagy döntő
- utánpótlás nevelés

- fix asztaltípus választása, és nem cserélgetni gyakran
- ha sport, akkor alkohol stop, és mindenben sportként kezelni
- ceremónai (nyitó-és záróbeszéd, éves elismerések stb.)
- kisebb versenyeken is limitált kategóriák, több verseny a kezdőknek országszerte
- csocsót az iskolákba
- közös fórum játékosok, versenyszervezők, szövetség, egyesületek számára
Rengeteg jó ötlet, nyilván ezekhez egy nagyon fontos dolog kell alapul, ami még megjelent az
űrlapban is, hogy legyenek emberek, akik ezért tenni szeretnének. Nyilván eleinte ez csakis
saját idő, pénz, energia befektetésből, de egy idő után ez felépül és megy szinte magától.
Ezek voltak a kérdések és a rájuk adott válaszok szinte teljesen lecsupaszítva. A cél azonban
néhány összefüggés felmérése is volt és nem csak csupán az adatok felvitele.
A koreloszlás a nők és férfiak között nem annyira hangsúlyos, hiszen a kitöltő női versenyzők
átlagéletkora 29,23 év, míg a férfiaknál ez 28 év.
A master besorolásúak között (9 fő) 1 ember naponta, 1 ember hetente, 1 ember hetente
többször, 4 ember havonta 1-3 alkalommal, és 2 ember egyáltalán nem gyakorol. A pro
besorolásúak esetében (11 fő) 3 fő gyakorol hetente, 5 fő gyakorol havonta 1-3 alkalommal, 1
ember hetente többször és 2 fő egyáltalán nem gyakorol.
Békés megyében az átlagéletkor 21,8 év, Budapesten 30,22 év, Fejér megyében 33,8 év és
Pest megyében 24,6 év.
A master-ek átlagéletkora 31 év, a new besorolásúaké 23,1 év, a pro-knál ez 30,5, a rookie-k
esetében ez 23,6 év míg a semi-pro-knál 29,3 év.
Köszönöm szépen mindenkinek a kitöltéseket és rászánt idejét. Remélem, hogy egy picit fel
lehetett ezzel is rázni az állóvizet, és valami elindul minden régióban az országban. Ami
egyértelmű, hogy valóban összefogásra van szükségünk, kisebb versenysorozatokra.
Köszönöm a bíztatásokat is, mert nagyon sok olyan válasz érkezett, amely csak a pozitív
dolgokat írta le, vagy a mondanivaló végén megjelentek ezek a kifejezések. A promózást és a
marketinget mindenki elkezdheti, mert akár egy helyi újságnak, televíziónak vagy kisebb
online újságoknak készített interjúk, képek vagy cikkek már nagyon sokat segíthetnek.
Remélem tanulságos volt, és bármilyen plusz kérdéssel a kérdőívvel kapcsolatban
fordulhattok hozzám bátran, igyekszem megválaszolni azokat!
Földi Zsolt

