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Bak-Szabó
Norina

Ha valamit nagyon akarsz, azt el is tudod érni! Ha nem 
sikerült, nem akartad eléggé! 

Tóth György



NÉVJEGY

Név: Bak-Szabó Norina

Születési dátum: Bp, 2007.12.14.

Iskola: Budapest Baptista 
Gimnázium (9.o)

Edző(k): Csurgó Virág

Nagy Tamás

Erőnléti edző: Ondrék Zsanett

Kéz: Jobb 

Erősség: Játéktempó

Gyengeség: Versenyrutin hiánya,

monotonitástűrés

Különlegesség: Fokozott 
gluténérzékenység
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Fotó: Marek Zoltán  Bak-Szabó Norina 15 éves magyar válogatott 
teniszező, az MTK Budapest sportolója. 

Az  átlaghoz  képest  későn  kezdett  el 
teniszezni,  hiszen  7  évesen  fogott  először 
teniszütőt   a  kezében.  A  példát  testvére 
szolgáltatta, hiszen ekkoriban versenyszerűen 
sportolt.  Végül Klaudia a profik közt sosem 
versenyzett,  de  a  Testnevelési  Egyetemen 
Utánpótlás  szakedzői  végzettséget  szerzett 
ami hatással volt/van Norinára is.

Sportolónk  Édesanyja  egyedül  nevelte  fel 
lányait,  ami  a  mai  napig  kihívást  jelent 
életükben.   Emiatt  folyamatosan  azon 
dolgozunk,  hogy  megteremtsük  Norina 
érzelmi, mentális és financiális hátterét a profi 
teniszkarrierhez! 
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“Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 
jelent, és munkálkodhass a jövőn.”  
     gróf Széchenyi István

Norina  már  kisgyerekkora  óta 
gluténérzékeny,  ami  speciális 
táplálkozást követel meg tőle. Szeretnénk 
ha  a  sportoló  (fiatal  kora  ellenére)  fel 
tudná hívni a figyelmet erre a betegségre 
és  a  későbbiekben  egyfajta 
nagykövetként mutathatna példát a vele 
egykorúaknak és szüleiknek. 

A Career  Brand  Management  2019  óta 
dolgozik együtt a sportolóval.  Látván a 
külföldi  példákat  Norina  anyukája  úgy 
gondolta,  hogy lánya pályafutásában és 
táplálkozási kihívásaiban segítségére tud 
lenni egy külsős munkatárs. 

Norina  érzelmi,  mentális  és  financiális 
hátterét  kívánjuk  biztosítani  úgy,  hogy 
sportolónk  kifejezetten  csak  a  teniszre 
tudjon  koncentrálni.  A  megfelelő 
fejlődéséhez  az  edzési  háttér  jelenleg 
biztosított  de  sok  más  kihívásra  kell 
tudnunk  pozitív  választ  adni  Norina 
kimagasló pályafutásához! 

Fotó: Marek Zoltán  A  gluténmentes  alapanyagok  ára  a  normál  alapanyagok 
áraihoz képest két - háromszorosába kerülnek. 
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2022 versenyszezon Nemzetközi és hazai versenyek, itthon

03.19 - 03.27 Fedettpályás korosztályos OB
(egyéni/páros bronzérem)

04.18 - 04.24 Soroksár Tennis Europe 16 
(páros Első hely) 

04.27 - 05.01 Székesfehérvár J5 
(páros Negyeddöntő) 

05.11 - 05.15 ETC J4 
(egyéni 32, páros Elődöntő )

05.18  -  05.22 Dunakeszi J4 
(pont nélkül) 

08.01 - 08.13 Korosztályos  egyéni OB
(egyéni/páros ezüst érem)

08.17 - 08.21 J3 Budapest - Alfa 
(egyéni 32, páros 16.) 

10.18 - 10.23 Pécs J4  (Borsos Olivér)
(egyéni: 16) 

10.26 - 10.30 Székesfehérvár J2 
(egyéni 32, páros 16) 

11.22 - 11.27 J5 Pécs 
(Egyéni negyeddöntő
  Páros elődöntő) 

Külföldi Versenyek

04.11 - 04.16 Bécs J5 (Pont nélkül) 

06.28 - 07.03 Szófia J5 (Legjobb 8) 

07.24 - 07.30 EYOF ( Vegyespáros 5. )

09.06 - 09.11 Trnva J5 (Pont nélkül) 

20.75 pont 

15 egyéni pont 
23/4 páros pont

Fotó: Marek Zoltán

#career #brand 
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2023-as 
versenyszezon

#career #brand 

Bak-Szabó  Norina  2023-ban  16 

megmérettetésen  kell,  hogy  részt  vegyen. 

Ezen  rendezvények  külföldi  és  hazai 

rendezésű  nemzetközi  versenyek  amiben 

ugyan lesz hazai rendezésű  is,  de túlnyomó 

többsége országhatáron kívülre fog esni. 

Terveink szerint  jellemzően  ITF versenyekre 

majd a későbbiekben már kisebb kategóriás 

pénzdíjas  versenyekre  is  leadjuk 

nevezésünket!  

Éppen ezért rengeteg kihívás vár Norinára amely elemei már ebben a korosztályban is 

jelentős  anyagi  megterheléssel  járnak.  A legjelentősebb  költségek  az  utazás  és  a 

szállás területén keletkeznek majd, de Norina számára a táplálkozás is különleges 

odafigyelést igényel. Norina életének egyik legmeghatározóbb éve lesz a 2023-as! 

Fotó: Marek Zoltán
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Miért fontos Norina életében a következő 2 év? 

Ezek a legfontosabb évek Norina életében, mindenhogyan. Ebben az időszakban ér el oda a 
sportpályafutása, hogy igazán megalapozza a felnőtt teniszlétét.

A siker  szempontjából  mindenféleképpen  jó  lenne,  ha  a  2023-as  évben  minél  hamarabb 
nemzetközi 4-es és 3-as versenyek jönnének. Az év eleji feladat, hogy Norina ranglistáját 
megalapozhassa, mely hozza magával azt a célt is, hogy az Európa-bajnokságra kijusson. Ez 
a tavasz és a nyár hozománya lesz hiszen nyárig dől az el, hogy ki tud majd menni. Ez egy 
igazán nagy dolog lenne ha be tudna kerülni.  Természetesen a hazai országos bajnokságok is 
fontos elemei a fejlődésének, így a részvétel nem maradhat el. 

Mi a szakmai tapasztalata Norinával? 

Norina folyamatosan és nagyon szépen fejlődik minden szinten. Fizikálisan, technikailag  
valamint gyorsaságban is. Jó alany, mert gyorsan tanul. Gyakorlatilag bármit mondasz neki, 
azt hamar elsajátítja. Nekünk nagyon nagy kiváltság az, hogy tulajdonképpen a legelejétől 
lehetünk  az  edzői,  hiszen  ez  nagyon  keveseknek  adatik  meg  és  valószínüleg  ez  a 
kiszámíthatóság is hozzájárul a gyorsabb fejlődéséhez. Minden esélye megvan ahhoz, hogy 
ott  legyen a legjobbak közt mert  a  tehetsége megvan hozzá és  szorgalmasan is  dolgozik. 
Norina a technikai megoldásai és a párosjátéka végett emelkedik ki a korosztályából de az 
ütés  sebessége,  gyorsasága  is  messze  jobb  a  vele  egykorú  versenytársakénál  azonban  a 
szerváknál van még mit csiszolni.

Összegzés éppen mit mondana?

Most ez egy tényleg iszonyatosan fontos év lesz Norina életében ahhoz, hogy oda juthasson 
a  legjobbak  közé.  Ha  ezt  az  évet  kihagyja  és  nem  tud  versenyekre  menni  akkor  nagy 
lemaradásba  kerül  az  ellenfelekhez  képest  nemzetközi  szinten.  De  ha  bele  tud  állni  a 
versenyzésbe akkor minden esélye megvan, hogy oda kerüljön a legjobb játékosok közé. Ha 
juniorban a legjobb 50-be tud kerülni és ott tud lenni Grand Slameken, akkor minden esélye 
megvan ahhoz,  hogy eljusson oda ahova el  kell  jutnia!  Tehát ez most egy amolyan alap 
mérföldkő a teniszben és azért érdemes ezt megugrani, mert akkor az élmezőnybe tartozhat. 
Ez az év az előszobája a felnőtt versenyzésnek. 

Csurgó Virág olimpikon 
teniszező mondatai Norináról
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Aktivitás / média

#career #brand 

Közös tenisz zenészekkel, sportolókkal. 

MTK média és egyéb hírportálokon 
való megjelenés

Márkamonitor

Televíziós megjelenés
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A nagy sikerek két legfontosabb kulcsa: először a 
megfelelő helyen lenni a megfelelő időben, és 
másodszor, kezdeni is vele valamit.

          
     Ray Kroc 

#brand #management 


