Név
Születési év
Végzettség
Szakképzettség
Jelenlegi
munkahely,
munkakör:

Sákovics Péter
1959
Magyar Testnevelési Egyetem (nappali) tanári szak
Magyar Testnevelési Egyetem labdarúgó szakedz i szak,
MLSZ instruktor,
UEFA „D”-„B”-„A”diploma
NyME, SEK, MNSK, Sportági Tanszék
f iskolai adjunktus

Tudományos fokozat (a
tudományág megjelölésével
PhD, CSc DLA):
Tudományos / m vészeti /
akadémiai tagság (MTA
tagság); MTA doktora
(DSc); “dr habil” cím:
A Széchenyi professzori
ösztöndíj, Széchenyi István
Ösztöndíj, vagy Békéssy
György Posztdoktori
Ösztöndíj juttatásának
id pontja

Eddigi oktatói
tevékenység
(oktatott tárgyak
felsorolása,
oktatásban töltött
id ):
Az eddigi szakmai
gyakorlat és
teljesítmény
bemutatása:

23 éve tanítok a fels oktatásban, illetve edz képzésben.
Oktatott tárgyak: labdarúgás, úszás, síelés, fallabda, tenisz, rekreáció,
turisztika
Szakdolgozatok konzultálása (évi 6-10 ).

1984-t l f iskolai tanársegéd majd adjunktus,
labdarúgó szakképzés vezet je (1985-t l),
a Haladás Futball Kft szakmai igazgatója (1999-t l),
-NB I/B bajnoki cím
-Magyar Kupa 2. hely
-14xMEFOB gy ztes
a szombathelyi Fallabda SE játékosa, edz je és elnöke (2001-t l)
-n i OB I. 2. hely, férfi OB I.- es tagság több éven át
-sokszoros magyar szenior bajnok
Racketlonban elért fontosabb eredményeim:
-világbajnok 2009-ben
-3 x AUSTRIAN OPEN gy ztes
-2x SWISS OPEN gy ztes
-2x HUNGARIAN OPEN gy ztes
-BELGA OPEN gy ztes
-világbajnoki 2. helyezés
-világbajnoki 3. helyezés
-klubcsapat EB 3. helyezés
-sokszoros magyar válogatott

Az elmúlt 5 év
szakmai,
tudományos
(m vészeti)
munkássága (a
legfontosabb
maximum 5, az
oktatott
tárgy/tárgyak
szakterületéhez
tartozó publikáció,
alkotás
felsorolása);

- Versenyszabály gyüjtemény
BDTF, TESI kiadványa, Szombathely 1999.
- Egy tél- egy sítábor, Iskolai Testnevelés és Sport 2004. 20. szám
- UEFA rendszer edz képzés (el adás), Savaria Nemzetközi
Sporttudományos Konferencia 1997 Szombathely
-Transzferhatás a labdarúgásban (el adás), A tudomány napja
Szombathely 2005
- Kalandra fel, Iskolai Testnevelés és Sport 2005.

Az eddigi
tudományos-szakmai
életm szempontjából
legfontosabb 5
publikáció vagy
alkotás felsorolása
(amennyiben az
el bbiekt l
különböznek)
Tudományos/ szakmai
közéleti tevékenység,
nemzetk. kapcsolatok
bemutatása:

- Sokadszor a labdarúgásról, Vas Népe 1986.
- Racketlon a jöv sportja, A tudomány napja 2007 Szombathely
- Szeniorok és a racketlon, Meccslabda magazin 2008/nyári kiadás

- Labdarúgó szakedz ként ténykedés amat r csapatoktól egészen a
profi els osztályig bezárólag
- Szombathely MJV Sportbizottságának tagja (1998)
- VLSZ Edz Bizottságának vezet je (1992-t l),
- MLSZ EK Vas megyei instruktora (1998-tól),

