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Felnőtt és junior férfi keretek 2019. évi felkészülési és válogatási elvei 

 

 

A felkészülésről 
 

Sportágunkban, vegyes felkészülés a jellemző, mely központi és egyesületi keretek között zajlik a 

jövőben is. Továbbra is a meg kell tartani a szorosabb kapcsolatot az egyesületekkel, azok edzőivel és 

nem utolsó sorban a versenyzőkkel egyaránt. Ennek a kapcsolattartásnak és kontrollnak hatására, 

valamint az ellenőrzés, számonkérés együttesen szemléletbéli különbséget, változást hozhat a 

felkészülésben és az eredményességben is. 

Az egyesületi adottságokat, lehetőségeket maximálisan ki lehet és ki is kell aknázni. Keresni kell 

azokat a további lehetőségeket, amelyek segíthetik a felkészülést mind hazai és nemzetközi szintéren 

egyaránt. A különböző szakágakon belüli előre lépések keresése és beépítése továbbra is kiemelten 

fontos feladat és szempont. 

- Ehhez szükséges a szakági edzőkkel a folyamatos szakmai konzultáció, kerekasztal; 

- A versenyző egyesületével való szoros kapcsolattartás, egyeztetés; 

- A versenyző koordináló, valamint szakági edzőivel való szakmai egyeztetések; 

- A versenyzőkkel, edzőkel, szakvezetőivel közösen kell kialakítani az új szabályrendszereket, 

kereteket; 

 

A fent említett feladatokon túl természetesen a gyakorlati rész (edzés) a lelke az eredményességnek, 

ami nélkül bármilyen program csak kósza gondolat maradna. 

 

Az egyesületi edzéseken túl a jövőben is több összetartásos edzés lesz tervezve, beillesztve a 

programba. Az eddig megszokott Budapesti állomásokon túl (lovaglás, vívás, BHSE kombi), a már 

megkezdett együttműködést folytatva a Székesfehérvári régiós központ (úszás, vívás, kombi) is 

szerves része a mindennapok műhelymunkájának. 

A megszokott vívó és lovas edzéseken felül közös úszó, lövő, valamint kombinált edzések is részévé 

fognak válni a felkészülésnek. 

Lehetőségeinkhez mérten az iskolai szüneteket kihasználva, az edzőtábor jellegű csapatösszetartó 

napokat fogunk szervezni. E program keretében a nyáritáborok mintájára, reggeli érkezéssel, közös 

ebéddel, valamint délutáni távozással intenzív központi edzés munkát kapnak a versenyzők. 

 

Az edzés program tervezésénél szempont lesz a jövőben is, hogy a verseny lebonyolításához igazítva 

központi versenyszerű edzésnapok lesznek kialakítva. Ezzel gyakrabban hozzuk olyan helyzetbe a 

versenyzőket, ahol gyakorolhatják a versenyhelyzeteket, szituációkat, így imitálva a versenyek 

programjának a bioritmusát. 

 

Célok 

- olimpiai kvalifikációk megszerzése; 

- csapatépítés; 

- sikeres hazai, nemzetközi szereplés; 

- ütőképes csapatok, váltók összeállítása; 

- tehetséges fiatalok versenyeztetése, szakmai munkájuknak támogatása; 

- közös edzésekkel, edzőtáborokkal a fiatalok beépülése, felzárkóztatásának segítése; 
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- a junior és felnőtt korosztály követelményeibe való integrálás (a lovasszám alapjainak további 

erősítése, pályarutin kialakítása, a versenyek fizikai szintjéhez való alkalmazkodásra való 

felkészülés, elősegítése, vívó számban adott korosztály szintjéhez való felzárkóztatás); 

- junior és felnőtt korosztály kombinált versenyrendszerébe való fizikális felzárkózás a 

nemzetközi mezőny legjobbjaihoz, rutin szerzés; 

- a versenyzők életút pályáit elősegíteni, kialakítani (TE beiskoláztatás, edzőképzés stb.);  

 

 

Főbb események, nemzetközi versenyek 
 

Mint minden évben, a 2019-es évben is nagyon sűrű a versenynaptár, mely nehezíti a versenyeztetést 

és a tervezést. A junior korosztályt érintő iskolai kötelezettséget az érettségi vizsgákat, valamint a 

felnőtt és junior korosztályos versenyek közelségét is figyelembe kell venni évről, évre. 

Minden érintett versenyzőt, aki érett és eredményével bizonyítja megfelelő tudását, azt a nemzetközi 

felnőtt mezőnyben való szereplésre szeretném igénybe venni. A versenyzőknek a lehető legtöbb 

nemzetközi tapasztalatot megkell szerezniük ahhoz, hogy a következő évek világversenyein, olimpiai 

kvalifikációjában nagyobb létszámban legyenek érdekeltek, valamint szorosabb versenyben kerüljenek 

oda. 

Ezt tovább erősítendő, a válogató versenyek felét szeretném lehetőleg nemzetközi szintéren lemérni. 

 

Azok a versenyzők, akik sérülés, vagy betegség miatt nem tudnak egy–egy versenyen elindulni egyéb 

nemzetközi tornákon tervezem részvételüket. Akik nem kerülnek ki az adott korosztály 

világversenyeire azoknak további versenyzési lehetőségeket próbálunk biztosítani a tapasztalatszerzés 

érdekében. 

 

Az U24-es Európa-bajnokságon az a korosztály tud részt venni, aki a junior korosztály és a felnőtté 

válás folyamán sokszor elveszik. Motiváció, idő és verseny hiányában nem tudják kiharcolni a felnőtt 

világversenyen való szereplést. A sikeres juniorok és a fiatal felnőttek részére remek nemzetközi 

erőpróba, ami tovább segíti a felzárkóztatást és tapasztalat gyűjtést számukra, ami esély sportban 

maradásra. 

 

VERSENYEK: 

     (időpont)   (helyszín) 

Junior: 

- Peridot Fedett pályás  01. 28. – 31.   Budapest 

- Junior OB    03. 09. – 10.   Budapest / Székesfehérvár 

- Lengyel bajnokság  03. 29. – 31.    Drzonków / POL 

- Utánpótlás OB    04. 13. – 14.   ? 

- Junior EB   06. 04. – 09.   Drzonków / POL 

- Felnőtt OB   06. 15. – 16.   ?  

- Budapest Bajnokság   07. 06. – 07.   ? 

- Junior VB    07. 07. – 14.   / POL 
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Felnőtt: 

- Peridot Fedett pályás  01. 28. – 31.   Budapest 

- Világkupa 1   02. 27. – 03. 07.  Kairó / EGY 

- Világkupa 2   04. 08. – 12.   Szófia / BUL 

- Világkupa 3   05. 03. – 07.   Székesfehérvár / HUN 

- Világkupa 4    05. 21. – 26.   Kladnó / CZE 

- Felnőtt OB   06. 15. – 16.   Budapest  

- Világkupa döntő  06. 28. – 31.   Tokió / JPN  

- Európa-bajnokság  08. 06. – 11.   Bath / GBR 

- Világbajnokság  09. 03. – 06.   Budapest / HUN 

- U24 Európa-bajnokság 09. 20. – 27.   Drzonków / POL  

 

 

Tervezett edzőtáborok 
 

Az éves versenynaptár sürüsége és a korosztályok egymásra épülése miatt nagyon nehéz mindenki 

számára megfelelő időpontot kijelölni edzőtáborozásra. Egyéni, vagy kisebb csoportos táborok, 

valamint az alapozó és verseny időszakban közös szervezésű hazai és nemzetközi táborokat tervezünk. 

A verseny időszakban a közös, techinkai számokra, elsősorban vívásra épülő edzőtáborok szervezése a 

legideálisabb, ahol minden egyéb edzésfeltétel adott a további szakmai munka elvégzéséhez is. 

 

Figyelembe véve a versenynaptárt a következő periodusokban tervezek edzőtáborokat: 

2018.  Október      21. – 28. – Lovas Tábor Válogatott keret – Gödöllő  

November  18. – December 01.   Válogatott szűkkeret – Japán   

November  18. – December 01.   Felnőtt, junior keret – Tata 

2019.  Február       02. – 16.   Válogatott szűkkeret – Brazilia 

Július          02. – 13.     Felnőtt, junior keret – Tata  

Augusztus  15. – 09.05.         Felnőtt, junior keret – Tata  

 

A szokásos őszi felkészülést, egy hagyományos lovastáborral kezdődik, majd a már szintén 

megszokott Tatai (2 hetes) edzőtáborral folytatjuk, de az olimpiára való tenkintettel kihasználjuk a 

rendező ország felajánlását, így egy szűk válogatott keret Japánba megy edzőtáborba, ahol 

megtapasztalhatja az ottani légkört és egyébb lehetőségeket (lovak, étkezés, stb.).  

A felnőtt Európa-banokságot megelőzően Tatán lesz egy két hetes összetartó, és egyben ráhangoló 

edzőtábor. 

A felnőtt világbajnokság elött egy 2–3 hetes edzőtábort szervezünk Budapesten, mivel a 

világbajnokság hazai rendezésben ez a fővárosban kerül lebonyolításra. 

 

Junior Eb és vb válogató és versenyek 
 

A junioroknak három versenyt jelölök ki válogatónak, ebből a tavalyi lehetőség szerint ebben a 

szezonban is egy nemzetközi (Drzonków) és két hazait (Junior OB, Utánpótlás OB). Így a hazai 

korosztályos versenyeken túl, egy a nemzetközi porondon is szerephez juthatnak azok a versenyzők, 

akik aspirálnak a világversenyekre. Mind a három versenyen, minden érdekelt szerephez juthat, így 

egyenlő feltételek mellett tudnak versenyezni, így az eredményük is sokkal objektívebben értékelhető.  
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A junior országos bajnokság alapján kialakul egy szűkített 8-10 fős keret. A tíz (8-10) főből (6-8) 

automatikusan tagja lesz a soron következő lengyelországi (Drzonków) válogató versenynek. Két (2) 

fő esetében, amennyiben szükséges (betegség, sérülés, tábla hiba, egyéb a versenyző hibáján kívüli 

okok), szubjektív helyet biztosíthatok. Amennyiben a szubjektív helyekre nincs szükség, úgy a további 

két fő is a bajnokság rangsora alapján utazik a lengyelországi versenyre.   

 

A két verseny összpontszámából, a leggyengébb lovaglás esik ki, és az adja a végső sorrendet. 

 

A két verseny utáni ranglista első 2 helyezettje automatikusan tagja az utazó EB, VB csapatnak. A 

további helyekre a versenyeken látott eredmények tükrében jelölöm a harmadik és negyedik utazót. 

Elsősorban a válogató versenyeken elért eredményeket veszem figyelem, továbbá az év közben elért 

eredmények lesznek az irányadók. A jelölésemnél figyelembe veszem a versenyző-k sérüléseit, 

betegségeit, illetve aktuális állapotát. 

 

Csak azokat a sérüléseket fogom elfogadni, amelyek időben (a sérülés bekövetkezésénél azonnal) lett 

a tudomásomra hozva, valamint az öttusa szövetség mindenkori aktuális keretorvosa által ellenőrzött 

és elfogadott kezelési eljárással lett orvosolva, kontrollálva, vagy ellenőrizve. Egyéb esetekben nem 

fogadom el, és nem veszem figyelembe. 

 

Amennyiben az egyéni verseny előtt rendezik meg a váltó versenyszámokat, úgy a válogató 

sorozatban nyújtott teljesítmény alapján további versenyzőkre teszek javaslatot a váltó számokban 

való indulásra. Abban az esetben, ha az egyéni versenyt követően rendezik a váltó számokat, úgy a 

helyszínen nyújtott teljesítmények tükrében, valamint figyelembe veszem, hogy a versenyeztetésben 

kinek lesz további szűksége indulásra. 

 

Indoklás: a fent leírt szubjektív helyek azokra az esetekre irányadók, amikor a versenyző nem tud 

megfelelő számú válogató versenyen részt venni, rajta kívülálló oknál fogva. Az érintett versenyző az 

előző években már bizonyított, valamint a felkészülés egyes szakaszai során mutatott teljesítménye, a 

csapathirdetés idején formája magabiztos, fizikai állapota a világverseny előtt megfelelő, és azt 

indokolt esetben teszt edzésen, edzéseken, spiroergometriás vizsgálaton, vagy egyéb kontroll futáson 

ellenőrizhettem. Az ellenőrzésen elsősorban az előző évekhez hasonlított teljesítményeit veszem 

figyelembe, ahhoz viszonyítom, és jelölök meg teljesítendő szintet. 

 

 

Amennyiben az indoklásban leírtak nem érvényesülnek, abban az esetben a ranglista helyezések az 

irányadók. Így a ranglista 1-4 helyezettje objektív kerül kijelölésre, és az esetleges további helyekre 

szubjektív teszek javaslatot (váltókra). 

 

Válogatók a junior Európa-bajnokság és Világbajnokságra: 

- Fedett pályás  Február   01. – 04. (tájékoztató jellegű) 

- Junior OB  Március  09. – 10.  

- Drzonków  Március  30. – Április 01.  

- Utánpótlás OB Április    13. – 14. 
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Felnőtt Eb és vb válogató és versenyek  
 

Az eddigi és az idei teljesítmények alapján továbbra is számítok olyan versenyzőkre, akiknek 

biztosítom válogatás nélkül a két világkupán való indulás jogát. Demeter Bence, Kasza Róbert, Marosi 

Ádám továbbá Regős Gergely. A magyarországi fedettpályás (tájékoztató jellegűen) versenyen túl, az 

itthoni vk mellett további egy világkupán és a Felnőtt OB-n kell kötelezően indulniuk.  A kiemelt 

versenyzőknek a fedettpályás verseny elött nyilatkozniuk kell, hogy melyik világkupán kezdik a 

versenyszezont. 

A további versenyzőknek a fedettpályás ad lehetőséget, hogy bekerüljenek abba a válogatási körbe, 

ami számukra plusz egy vk-n való indulásra ad lehetőséget. Az eredmények alapján további 4 főt 

jelölök ki a kiemeltek mellé, akik a fedettpályás verseny legjobbjai közül kerülnek ki. Azon 

versenyzők, akik nem jutnak be ebbe a körbe, nincsenek kizárva a világversenyekre való válogatásból, 

csak egy versennyel kevesebbel fognak szerepelni, részt venni a válogatásban.  

 

A 3. világkupán, amit Magyarország rendez, 12 fő indulására van lehetőség. Minden felnőtt és 

lehetőség szerint a legjobb utánpótlás korú versenyzők jöhetnek számításba. Az indulókra, a 

világkupát megelőző versenyeken mutatott kép alapján teszek majd javaslatot. 

 

A 4. világkupára azon versenyzők kaphatnak lehetőséget, akiknek szükségük lesz további 

versenyzésre, vagy kevesebb lehetőségből egy kimagasló teljesítménnyel bírnak, így biztosítok 

számára még egy esélyt, illetve olyan fiatal versenyzőket vinnék ki, akiket teljesítményük alapján 

menedzselési okok miatt felnőtt mezőnyben is szeretnék indítani.  

 

Az utazó csapat tagjaira a válogatás alapján teszek majd javaslatot 1 szubjektív lehetőséget fenntartva. 

Szubjektív javaslatnál a világ kupák, valamint a további válogató versenyeken elért eredményeket 

veszem figyelembe és az év közben elért egyéb versenyek eredményei is irányadók lehetnek. A 

jelölésemnél figyelembe veszem a versenyző(k) sérüléseit, betegségeit és aktuális állapotát. Csak 

azokat a sérüléseket fogadom el, amelyek időben (a sérülés bekövetkezésénél) lett tudomásomra 

hozva, valamint az öttusa szövetség mindenkori aktuális keretorvosa által ellenőrzött és elfogadott 

kezelési eljárással lett orvosolva, kontrollálva, de legalább ellenőrizve. Egyéb esetekben nem fogadom 

el, és nem veszem figyelembe. 

 

A váltó versenyszámokra a lebonyolítási rend (az egyéni elött vagy után rendezik) a válogatás alapján, 

illetve a versenyzők állapotától függően teszek javaslatot, minden esetben figyelembe véve a csapat és 

egyéni versenyszám eredményességét, illetve a női kapitány döntését is. 

 

Kairó:  A kiemelt versenyzők megjelölését követően a válogatás alapján jelölőm az 

indulókat. 

Szófia: A kiemelt versenyzők megjelölését követően a válogatás alapján jelölőm az 

indulókat. 

Székesfehérvár:  A kiemelt versenyzők mellett az év közben mutatott teljesítmények alapján, 

általam kijelölt versenyzők indulhatnak. 

Kladnó:    Azok indulnak, akiknek szüksége lesz további versenyre.  

Világkupa döntő: Azok kapnak lehetőséget, akik kiharcolják a jogot a nemzetközi ranglista 

alapján.  
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Világkupák: 

- 1. Világkupa  Február 28. – Március 04. 

- 2. Világkupa   Március 27. – 31. 

- 3. Világkupa   Május 03. – 07. 

- 4. Világkupa   Május 23. – 27. 

 

U24-es Európa-bajnokság válogatás elvei 
 

A válogató versenyeken nyújtott teljesítmény alapján azok a második vonalban szereplő fiatal 

felnőttek, esetleg tehetséges juniorok kapnak lehetőséget, akik beleférnek a korosztályba. 

Célom, hogy olyan versenyzőket jelöljek, akik sikeresen, és eredményesen tudják majd képviselni a 

magyar öttusát. Továbbá versenyzési lehetőséget teremthet azoknak a fiataloknak is, akik nem 

kerülnek ki a Felnőtt Világbajnokságra, de még beleférnek ebbe a korcsoportba. 

 

Válogatás: A kiírt felnőtt válogatás, illetve a junior válogató sorozatot eredményeit is beszámítom.  

 

Az előző években csak vegyes váltót rendeztek, így az egyéni versenyt követően vagy előzetes 

nevezés alapján teszek javaslatot a válogató versenyek alapján. 

 

Tervezett indulások a világversenyeken 
 

- Felnőtt Eb és vb: 5 fő 

- Junior Eb és vb:  4 fő 

- U24 Eb:   4 fő 

 

Menedzselési vagy egyéb indokolt esetben ettől eltérő, nagyobb létszámú küldöttség is 

meghatározható. Elsősorban a váltóversenyekre való indulási jogra veszek figyelembe további 

eredményeket, nem kötelező érvényűen. 

 

Amennyiben az egyéni verseny előtt rendezik meg a váltó versenyszámokat, úgy a válogató 

sorozatban nyújtott teljesítmény alapján teszek javaslatot a váltó számokban való indulásra. Abban az 

esetben, ha az egyéni versenyt követően rendezik a váltó számokat, úgy a helyszínen a teljesítmények 

tükrében, valamint figyelembe veszem, hogy a folytatásban kinek lesz további szűksége versenyre. 

 

Eredményességi célkítűzések a világversenyeken 
 

Juniorok: 

- egyéni:   

▪ EB 1 – 6 hely 1 fő éremeséllyel, további 1 fő 6 – 12 hely, a további 2 főtől tisztes helytállás; 

▪ VB 1 – 8 hely 1 fő éremeséllyel, további 1 fő 8 – 12 hely, a további 2 főtől tisztes helytállás; 

- Csapat és a váltóversenyekben harcban a dobogóért; 
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Felnőttek: 

- egyéni:   

▪ EB 1 – 6 hely 1 – 2 fő éremeséllyel, további 1 fő 6 – 12 hely, a további 1 főtől tisztes 

helytállás; 

▪ VB 1 – 8 hely 1 fő éremeséllyel, további 1 fő 8 – 10 hely, a további 2 főtől tisztes helytállás; 

- Csapat és a váltóversenyekben harcban a dobogóért; 

 

Felkészülési terv 

  
Tavalyi évet követően újra sikeres évet tudhatunk magunk mögött az egyéni és csapat éremszerzések 

által. A tapasztalatokat beépítve további szakmai megújulással, új szempontok figyelembevétel 

vágunk neki az újabb idénynek.  

 
Az első makrociklus (2018. november - 2019. január) a lovas edzőtáborral kezdődik Gödöllőn és a 

Peridot Fedettpályás Bajnoksággal zárul. Ebben a periodusban nemzetközi (Japán szűk keret) és hazai 

(Tata) edzőtábor is lesz. A ciklus elsősorban intenzitásban alacsony, terjedelemben fokozatosan 

növekvő mennyiség, majd a versenyzéshez közeledve nagyobb iramban csökkenő mennyiséggel 

készülnek a versenyzők. Természetesen a kiemelt versenyzőknek e folyamat később változik hiszen az 

első fő versenyük legkorábban február végén lesz. 

 

Lovaglás: 

A lovastáborban állóképességi feladatokat fognak csinálni a versenyzők 1 ½ - 2 órás intervallumban 

20-30 km-es távokon terepen természetes akadályokkal tarkítva. Iskolalovaglás, tartásjavítás és 

ügyességi feladatok lesznek futószáras képzéssel. 

Vívás: 

A felkészülés első sorban a vívó lábmunka megerősítéséről. A vívó mozgások helyes végrehajtásának 

gyakorlásával, illetve az edzőtáborban a nemzetközi ellenfelekkel való kötött, szabad vívással fog 

zajlani. 

Úszás: 

Az úszásnemek - különösen a gyorsúszás - technikai képzése, az úszás sportági ügyesség, valamint az 

aerob állóképesség fejlesztése a cél. A szárazföldi kiegészítő edzéseken a törzsizomzat fejlesztése a 

feladat. 

Lövészet: 

A versenyzők visszatérnek az alapozásra, ahol az álló lövészetet is kis mértékben gyakorolnak 

különböző terhelésű feladatokkal (kitartásos) továbbá a lövések számának növelése a fő feladat. Ezen 

kívül a speciális erősítő gyakorlatok végrehajtása is fő szerepet kap. 

Futás:  

A hosszabb távok, terepfutások és az alap állóképességi munka jellemző a versenyzők felkészülésére 

ebben az időszakban. 
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A második makrociklus (2018. február - június) a vegyes felkészülés időszaka. Magába foglal két 

edzőtábort, a Világkupa négy fordulóját, a Magyar Bajnokságot és a világkupa döntőjét, mint első 

kvalifikációs lehetőség az olimpiára. 

 
Lovaglás: 

Az ülésjavító kengyelnélküli (heti egy alkalom) munkából való átmenet az ugrómunkába.  Pálya 

lovaglások, illetve összetett akadályok, vonalvezetések gyakorlása a versenyekre való felkészülés 

érdekében. 

Vívás: 

Az alapozásra jellemző vívólábmunka csökkentése. Heti rendszerességgel való körvívások beiktatása 

különböző személyre szabott versenyfeladatokkal. 

Úszás: 

A makrociklus úszás szempontjából az aerob és az anaerob laktacid energia rendszerek fejlesztéséről 

szól. 

Lövészet: 

Az edzéseket most is precíziós feladatokkal kezdik a versenyzők. Ritmusfeladatokat nagyobb 

mennyiségben építjük be a versenyszerű feladathoz való felgyorsításhoz. A sok ritmusmunka 

rövidebb-hosszabb sorozatokba ágyazva. 

Futás:  

Jellemző az időszakra a heti egy alapozó jellegű tartós futás. Továbbá az intervallumos és egy 

szakaszos edzés, mely lövészettel kombinált. Ezen felül a könnyebb napokon az átmozgató futás, 

futóiskolázás. 

 
 
A harmadik makrociklus (július - szeptember) foglalja magába a végső felkészülést a felnőtt Európa-

bajnokságra és a Világbajnokságra, valamint az U24 Európa-bajnokságra. 
 
Lovaglás: 

Az elsődleges feladat már az ugrómunkára van hangsúlyozva.  Pálya lovaglások, összetett akadályok, 

kötött vonalvezetések gyakorlása a versenyekre való felkészülés érdekében. 

Vívás: 

Verseny szituációk gyakorlása. Heti rendszerességgel bekapcsolódik a versenyszerű körvívás. 

Személyre szabott feladatok gyakorlása az edzéseken és a versenyszerű vívásokon egyaránt. 

Úszás: 

Ebben a ciklusban az aerob energiarendszer szinten tartása és a versenytávspecifikus anaerob 

energiarendszer (laktát- előállítás és tolerancia) fejlesztése - ötvözve a versenytáv taktikai elemeivel - 

a fő csapásirány, itt már a “finom hangolásé”, a formába hozásé lesz a fő szerep. 
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Lövészet: 

Nagyobb mennyiségben épülnek be az edzés munkába a ritmusfeladatok, hogy a versenyekre 

rögzüljön a nagyobb tempóban végrehajtott feladatok. Versenyszerű szituációk gyakorlása (kombinált 

formában a futással). 

Futás:  

Heti több intervallumos és egy-egy szakaszos edzés továbbra is jellemző a felkészülésre, melyeket 

lövészettel kombinálva versenyhelyzetet teremtve alakítunk ki a versenyzőknek. Rövidebb-gyorsabb 

távokat követően iramváltásokkal magasabb pulzusszámmal végrehajtott lövészet gyakorlása. 

Az erős úszó napokon futóiskola, átmozgató futással eddzenek a versenyzők.  

 
 
A negyedik makrociklus (szeptember – október) tulajdonképpen az utolsó világverseny utáni időszak, 

mely öt hét teljes pihenőből áll, mely egyénileg, illetve egyesületeként változó. 
 
Világversenyeket követő időszak, mely teljes pihenőből, regenerálódásból, aktív pihenőből áll. 

Természetesen az öt hét alatt minden versenyző edzőivel egyeztetve döntheti el, hogy teljesen leáll-e 

vagy önállóan egyesületi keretek közt végez valami féle edzést, átmozgató mozgást.  

 

 

Általános kötelezettségek 
 

A felkészülés eredményessége érdekében, minden válogatott versenyző köteles a kijelölt válogatott 

edzéseken, táborokban közreműködően részt venni. Ezek alól a nem igazolt kitérés, a válogatott 

keretből való kizárást vonhatja maga után. A világversenyekre való kijutást követően, aki lemondja 

bármely világversenyen való részvételi jogát az egyben lemond a további válogatottságáról is. Ezzel 

egy időben elveszti a válogatott tagsággal járó előnyöket és lehetőségeket.  

 

 

Minden válogatott versenyző köteles kitölteni a Magyar Antidopping Csoport (továbbiakban: MACS) 

oldalán található dopping regisztrációs bejelentkezést, ill. szükség szerint azt módosítani. Azon 

versenyzők, akiket a Nemzetközi Öttusa Szövetség megjelöl a nemzetközi holléti jelenlét kitöltésével, 

kötelező érvényűnek veszik magukra.  

A versenyző a dopping szabályzatot kötelező érvényűnek veszi magára nézve, áttanulmányozza és 

tudomásul veszi! A fentiek be nem tartása, valamint a holléti nyilvántartás nem időben való kitöltése 

fegyelmi eljárást vonhat maga után.  

 

Valamennyi versenyző változás bejelentési kötelezettséggel tartozik a Magyar Öttusa Szövetség felé az 

alábbi adatok esetén: 

- edző, lakcím, személyi adatok, egyesületi adatok változása (pl. átigazolás), pisztoly szám, 

útlevél módosítás, illetve valamennyi érdemi változás eseténben is; 

Ezek elmulasztásával, a szövetség az esetlegesen felmerülő költségeket kiszámlázhatja a versenyző 

egyesületének, valamint a szövetségi kapitány eltilthatja a soron következő versenytől a versenyzőt. 
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Válogatott keret tagja csak az lehet, aki igazolt versenyzője valamelyik klubnak, továbbá a válogatásba 

csak azt a versenyzőt számítom be, akit minden válogató versenyre klubja hivatalosan benevezett, és a 

versenyt befejezte. 

 

A válogatott keret tagjai tudomásul veszik, hogy a válogatott keret számára kötelezően előírt 

keretedzés és keret edzőtáborozásra való meghívás az esemény teljes időtartalmára vonatkozóan, 

valamint egészségügyi állapot felmérőkön való részvétel nem választható, részükre kötelező. Ez alól a 

felmentést előzetesen írásban a szövetségi kapitánytól kell megkérnie. 

 

A válogatott versenyzőknek a szövetségi kapitányok által előírt, kijelölt orvosi vagy terhelésélettani 

vizsgálatokon kötelező a részvétel. A megjelölt időpontokat csak igazoltan (orvosi igazolás, iskolai 

elfoglaltság stb.) lehet kihagyni a szövetségi kapitány jóváhagyásával, mely esetben, esetekben egy 

későbbi mindkét fél által egyeztetett időpontban pótolni köteles a versenyző. Az ellenőrzések 

kihagyása a válogatott keretből való kizárást vonhatja maga után. 

 
A szövetségi kapitányok által megjelölt „laser-run” (kombinált) edzéseken való részvétel kötelező, 

mely alól csak nyomos indokkal lehet távol maradni (orvosi igazolás, iskolai elfoglaltság stb.). A 

válogatásban a szubjektív helyek eldöntésénél szempont lehet, illetve objektív segítséget adhat a 

döntéshez, döntésekhez. 

 

Az egészségügyi ellenőrzéseket, csak a szövetségi kapitány által kijelölt keretorvos vizsgálhatja, vagy 

legalább a vizsgálat eredményét ellenőrizte és jóváhagyta, és az így kiadott igazolása az irányadó. A 

keret orvos megkerülése esetén az egészségügyi „panaszokat” nem veszem figyelembe. 

 

Amennyiben a szövetségi kapitánytól felmentést a részvétel alól nem kap és azt nem vis maior okozta, 

úgy a válogatott kerettag a válogatott keretből kizárására kerülhet. 

 

A versenyeken a fair play szabályai szerint kell viselkedni, különben a versenyző a válogatott keretből 

kizárására kerülhet. 

 

Olimpiai kvalifikáció, válogatás 
Már az ötkarikás játékok szemszögéből nézem a válogatást és számításba veszem az elkövetkező két 

évben látott teljesítményeket. 

Ebben az évadban elkezdődik az olimpiára szóló kvalifikációs versenyzés. 

- világkupa döntő első hely, Tokió (Japán); 

- Európa-bajnokság 1-8 hely (országonként 1 fő), Bath (Anglia); 

- világbajnokság 1-3 hely Budapest (Magyarország); 

 

Elsődleges követelmények az olimpiai részvételre: 

- a kvalifikáció megszerzése; 

- a két év alapján a válogató (a magyar világkupák) és a kvalifikációs világversenyeken (Eb, vb-

k) nyújtott teljesítmény, verseny eredmény; 

- olimpiai évében nyújtott teljesítmény, megfelelő felkészülési állapot; 
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Olimpiai válogatás szempontjából elsődlegesen figyelembe vett versenyek: 

- 2019-es magyar világkupa, Európa-bajnokság, világbajnokság; 

- 2020-as magyar világkupa, világbajnokság; 

 

Rangsorolás: 

- világbajnokság 1-6 hely; 

- eb 1-3 hely; 

- világbajnokság 7-8, eb 4-6 hely; 

- világkupa döntő 1 hely 

- világkupa ranglista 

 

Amennyiben több kvótával rendelkezünk, mint kettő vagy több és nem egyértelmű a válogatás abban 

az esetben számítom a megszerzett eredmények alapján a rangsorolást. A teljesítmények alapján 

azonos sávban lévő versenyzők közt, a leírt öt (5) válogató verseny pontszáma a mérvadó (4 

lovaglással számítva, a leggyengébb kiesik). Ranglistáról bejutott versenyzők között, közel azonos 

teljesítményeknél (100 pont) a további nemzetközi szereplést is figyelembe fogom venni. 

Az olimpiára szubjektív elbírálást csak erőteljes formahanyatlásnál vagy tartós sérülés esetén veszek 

figyelembe, amely a sportolót versenyzésében akadályoztatja. 

 

2018.11.25.      

 

Martinek János 

     férfi szövetségi kapitány 
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