
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Az utánpótlás korosztály 2019. évi felkészülési és válogatási elvei 

 
Előzmények 
Alapvetően sikeres verseny évadon vagyunk túl. A kitűzött célokat megvalósítottuk. 
A fiataloknál előrelépésnek számít az, hogy egyéni érmek is születtek. 
A siker sorozat 2017 augusztusával indult, ahol Gulyás Michelle az országnak olimpiai kvótát 
szerzett.  
2018 áprilisában az ifi VB-én, Tamás József szintén indulási jogot szerzett az Ifjúsági Olimpiára. 
Júniusban az U17-19 EB-n egyéni érmekkel is büszkélkedhettünk. 
Októberben pedig az Ifjúsági Olimpiáról Gulyás Michelle bronzéremmel tért haza. 
 
 
A felkészülésről 
Az utánpótlás korosztály felkészülése továbbra is nagyrészt az egyesületekben folyik, 
kiegészülve az edzőtáborokkal és a régiós edzésekkel. 
Az eddigieknél is szorosabb és kontrolláltabb kapcsolatra kell törekednünk az egyesületekkel, az 
edzőkkel és a versenyzőkkel egyaránt. 
A technikai számok: 

• vívás, a párbajtőr válogatott programjának függvényében a vívó válogatottal együtt zajlik 
a Nemzeti Sportcsarnokban.  Ezeket az edzéseket a fővárosiak hetente többször, a 
vidékiek pedig heti 1 alkalommal látogathatják. Ezt a programot egészíti ki Volán 
Fehérvár egyesület, havi 1-2 régiós edzéssel.  

                                    
• lovaglás: a válogatottak részben központi, részben egyesületi keretek között dolgoznak. 

Budapesten a központi lovardában illetve Székesfehérváron a Volán Fehérvár egyesület 
lovardájában van lehetőség az edzések kivitelezésére. Főként az egyesületi adottságokat 
kell maximálisan kihasználni, ezen felül pedig keresni kell azokat a lehetőségeket, 
amelyek még elősegíthetik a jobb felkészülést. Az edzésprogram tervezésénél szempont 
lesz a jövőben az is, hogy a verseny lebonyolításhoz igazítva, versenyszerű edzés napok 
is lesznek. 

 
Legfőbb célkitűzéseink 
 

• sikeres nemzetközi szereplés 
• ütőképes csapatok összeállítása 
• közös edzések, edzőtáborok megszervezése, kivitelezése 
• fiatalok versenyeztetése (külföld), versenyen rutin megszerzése, szakmai munkájának 

támogatása 
• elsősorban az ifjúsági korosztálynál kombinált versenyrendszerben rutint szerezni, 

felkészülését versenyrendszerét kialakítani 
• csapatépítés 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Főbb események 
 
                                                           Időpontok                       helyszín 
 Ifi”B”                                            
 MK 1                           Február 23-24   Székesfehérvár 
 MK 2 (Ifi OB)                   Március 30-31    Budapest 
 MK 3                                Április 27-28   Budapest 
 MK 4                                Május  25-26   Budapest 
 Ifi „B”EB                           Június  17-23   LTU 
 Ifi „B”VB              Július 18-24   Bulgária (Sófia) 
 
Ifi „A” 
 Peridot Fedett pályás Január 28-31   Budapest 
 Junior OB  Március 09-10   Budapest 
 Ifi OB   Március 30-31   Budapest   
 Utánpótlás OB  Április 13-14   Budapest 
 Lengyel bajnokság Május 11-12   POL 
 IFI”A” EB  Június 17-23   LTU 
 Budapest Bajnokság Június 06-07   Budapest 
 Ifi”A” VB  Június 18-24   Bulgária(Sófia) 
 
 
Edzőtáborok 
A versenynaptár sűrűsége és az iskolai elfoglaltság miatt, nagyon nehéz mindenki számára 
megfelelő időpontot találni az edzőtáborozásra. 
Az ifjúsági versenyzők követik a felnőtt válogatottat az edzőtáborokba. (Tata) 
A felnőtt kapitány által meghirdetett egyéb hazai, valamint nemzetközi táborokba a meghívott 
versenyzők, kötelezően vesznek részt. Ez alól csak iskolai elfoglaltság, vagy orvosi igazolás ad 
felmentést. 
 
November második felében, a már megszokott Tatai (2 hetes) edzőtáborral nyitottunk, 
kihasználva a külföldi versenyzők ittlétét./ 2018. November 18- December 01. felnőtt- junior- ifi: 
Tata/ 
Ez idő alatt /nov.30-dec.2/ a fiatal korosztálynak egy három napos vívó hangsúlyos összetartó 
tábort is szerveztünk. 
 
A jövő évre tervezett táborok 
 
2019. Február                                             Ifi” A”                                    Barcelona? 
           Július 02-13                                      Felnőtt-junior-ifi                 Tata 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nemzetközi versenyek 
 
Mint minden évben, 2019-ben is igen sűrű lesz a versenynaptár. Tovább nehezítik a tervezést és 
a versenyeztetést, az ifi korosztályt érintő iskolai kötelezettségek. A következő idényben, az 
előző évhez hasonlóan, versenyzési lehetőséget szeretnék biztosítani minden olyan sportolónak, 
aki érett a nemzetközi szinten való megmérettetésre. Ezért tapasztalatszerzés céljából továbbra 
is szerepeltetném azokat a gyerekeket, akik nem kerülnek ki a korosztályos világversenyekre.  
 
 
Válogató versenyek 
 
Ifi”B” EB-re: 
 MK 1    02.23-24 Háromtusa 
 MK 2    03.30-31 Háromtusa 
 MK 3    04.27-28 Háromtusa 
 MK 4    05.25-26 Háromtusa 
 
 
Ifi”A” EB-VB-re 
- Junior  OB   03.09-10 
- Ifi”A” OB   03.30-31 
- Utánpótlás OB   04.13-14 
 
 
Válogatási elvek 
 
Ifi” B” EB/VB: 
Az elmúlt években a Magyar Kupa sorozat versenyein elért eredmények alapján a versenyzők, 
ranglista pontokat kaptak. Ezzel szemben, az idei szezonban az úszás és a kombinált szám 
összeadott pontszáma alapján alakul ki a versenyzők helyezése. Ennek megfelelően, a kijelölt 
négy négytusa MK verseny háromtusa eredménye rangsorol, (vívószám nélkül) melyből a három 
legjobb verseny eredményét veszem figyelembe. (4/3)  
Az így kialakult ranglista alapján az első két helyezett objektív kerettag. a 3. és a 4. versenyzőre 
és a váltó tagokra szubjektív alapon teszek javaslatot. 
 
A szubjektivitásnál elsősorban a válogató versenyeken elért eredményeket veszem figyelembe, 
valamint az év közbeni teljesítmények lesznek irányadóak. 
A döntésemnél számításba veszem a versenyző sérülését, betegségét és aktuális állapotát is, 
illetve az előző évek eredményességét. A betegséget vagy sérülést viszont, csak abban az esetben 
veszem figyelembe, ha az időben, (a sérülés bekövetkezésénél azonnal) lett a tudomásomra 
hozva, valamint az öttusa szövetség aktuális keretorvosa által ellenőrzött és elfogadott kezelési 
eljárással lett orvosolva. Egyéb esetekben nem tudom elfogadni a kifogást.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
A váltó versenyekre válogatási szempontok 

• amennyiben az egyéni verseny előtt rendezik meg a váltó versenyszámokat, úgy a 
válogató sorozatban nyújtott teljesítmény alapján teszek javaslatot, ebben a 
versenyszámban való indulásra. 

• abban az esetben, ha az egyéni versenyt követően rendezik a váltó számokat, úgy a 
helyszínen, a versenyen nyújtott teljesítmények tükrében döntök.                

• figyelembe veszem még azt is, hogy a folytatásban kinek lesz szüksége további 
versenyzésre. 

 
Indoklás 
A fent leírt szubjektív helyek azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a versenyző, rajta kívülálló 
ok miatt, nem tud megfelelő számú válogató versenyen részt venni.      
 
A szubjektív megítélésem kritériumai 
 

• ha az érintett versenyző az előző években már bizonyított,                                                            
• a felkészülés egyes szakaszai során mutatott teljesítménye jó volt,                                               
• fizikai állapota a világverseny előtt  megfelelő. 

 
Amennyiben az indoklásban leírtak nem érvényesülnek, abban az esetben a ranglista helyezések 
lesznek az irányadóak. Viszont az Európa- bajnokságon mutatott indokolatlanul gyenge 
teljesítmény esetén, a világbajnokságon való részvétel megvonható a versenyzőtől. 
Menedzselési vagy egyéb indokolt esetben ettől eltérő, nagyobb létszámú küldöttség is 
meghatározható. Elsősorban a váltóversenyekre való indulási jogra, további eredményeket is 
figyelembe vehetek, de nem kötelező érvényűen. 
 
 
Ifi”A” EB-VB-re 
 
Három hazai versenyt jelölök ki válogatónak. Ezek közül kettő lovaglással együtt kerül 
megrendezésre. A versenyek eredményeit, a lovaglás szám nélkül veszem figyelembe. A három 
versenyből a két legjobb „négytusa” teljesítmény számít (3/2). Az így kialakult ranglista alapján, 
az első két helyezett automatikusan tagja az utazó csapatnak. A 3. és a 4. versenyzőre, valamint a 
váltó tagokra szubjektív teszek javaslatot.  
 
A szubjektivitásnál elsősorban a válogató versenyeken elért eredményeket veszem figyelembe, 
továbbá az év közben elért teljesítmények lesznek irányadóak. 
A döntésemnél figyelembe veszem a versenyző esetleges sérülését, betegségét és aktuális 
állapotát, valamint az előző években nyújtott teljesítményét. Csak azokat a sérüléseket veszem 
figyelembe, amelyek időben (a sérülés bekövetkezésénél azonnal) lett a tudomásomra hozva, 
valamint az öttusa szövetség mindenkori keretorvosa által ellenőrzött és elfogadott kezelési 
eljárással lett orvosolva. Egyéb esetekben nem tudom figyelembe venni és elfogadni a kifogást. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
A váltó versenyekre válogatási szempontok   
 

• amennyiben az egyéni verseny előtt rendezik meg a váltó versenyszámokat, úgy a 
válogató sorozatban nyújtott teljesítmény alapján teszek javaslatot, ebben a 
versenyszámban való indulásra. 

• abban az esetben, ha az egyéni versenyt követően rendezik a váltó számokat, úgy a 
helyszínen, a versenyen nyújtott teljesítmények tükrében döntök 

• figyelembe veszem még azt is, hogy a folytatásban kinek lesz szüksége további 
versenyzésre 

 
Indoklás 
A fent leírt szubjektív helyek azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a versenyző, rajta kívülálló 
ok miatt, nem tud megfelelő számú válogató versenyen részt venni.   
 
A szubjektív megítélésem kritériumai          

• ha az érintett versenyző az előző években már bizonyított, 
• a felkészülés egyes szakaszai során mutatott teljesítménye jó volt, 
• fizikai állapota a világverseny előtt megfelelő. 

 
Amennyiben az indoklásban leírtak nem érvényesülnek, abban az esetben a ranglista helyezések 
lesznek az irányadóak. 
 
Az Európa- bajnokságon mutatott esetleges gyenge teljesítmény esetén, a világbajnokságon való 
részvétel megvonható a versenyzőtől. 
Menedzselési vagy egyéb indokolt esetben ettől eltérő, nagyobb létszámú küldöttség is 
meghatározható. Elsősorban a váltóversenyekre való indulási jogra, további eredményeket is 
figyelembe vehetek, de nem kötelező érvényűen. 
 
 
Tervezett indulások 
 Ifi”B” EB 5-5 fő 
 Ifi”B” VB 5-5 fő 
 Ifi”A” VB 5-5 fő 
 Ifi”A” EB 5-5 fő 
 
Eredményességi célkitűzések 
Ifi „B” U17 
 egyéni: 1-12 hely 2 fő 
 csapat: hagyományos és vegyes váltóban, harcban a dobogóért. 
Ifi „A” U19 
 egyéni döntők: 1-10 hely 2 fő 
 csapat: hagyományos és vegyes váltóban, harcban a dobogóér 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Általános szabályzat 
 

• A felkészülés eredményessége érdekében, minden válogatott versenyző köteles a kijelölt 
válogatott edzéseken, táborokban közreműködően részt venni. Ezek alól a nem igazolt 
távolmaradás, a válogatott keretből való kizárást vonhatja maga után. 

• Minden versenyző a dopping szabályzatot kötelező érvényűnek veszi magára nézve, 
áttanulmányozta és tudomásul vette! Ennek be nem tartása eseten fegyelmi eljárás alá 
vonható!  

• Minden válogatott versenyző köteles kitölteni a Magyar Anti dopping Csoport 
(továbbiakban: MACS) oldalán található dopping regisztrációs bejelentkezést, ill. szükség 
szerint azt módosítani.  

• Valamennyi versenyző változás esetén bejelentési kötelezettséggel tartozik a Magyar 
Öttusa Szövetség felé: - edzői, lakcíme, személyi adatok, egyesületi adatok változás (pl. 
átigazolás), pisztoly szám, útlevél módosítás, illetve valamennyi érdemi változás esetén.  

• Válogatott keret tagja csak az lehet, aki igazolt versenyzője valamelyik klubnak, továbbá 
a válogatásba csak azt a versenyzőt számítom, akit minden válogató versenyre klubja 
hivatalosan benevezett, és a versenyt befejezte.  

• A válogatott keret tagjai tudomásul veszik, hogy a válogatott számára kötelezően előírt 
keretedzésen és - edzőtáborozáson, valamint egészségügyi állapot felmérőkön való 
részvétel kötelező, ez alól felmentés előzetesen írásban a szövetségi kapitánytól kell 
megkérni. Amennyiben a szövetségi kapitánytól felmentést a részvétel alól nem kap és 
azt nem vis major okozta, úgy a válogatott keretből kizárására kerülhet. 

• A versenyzők minden versenyen a fair play szabályai szerint versenyeznek, különben a 
válogatott kerettag a válogatott keretből kizárására kerülhet. 

 
 
Székesfehérvár, 2019.02.01. 
 

Szloboda József 
Utánpótlás Kapitány 


