
Az ifjúsági korosztály /U17-U19/ 2020.évi felkészülési és válogatási elvei 

 

Előzmények 

 
A 2018-as és 2019-es év sikeres volt. Az U17-es lány csapat az Európa bajnoki címet az egymást 

követő években is meg tudta védeni, és a világbajnokságon sem találtak ellenfélre. Mindkét 

évben, az utánpótlás az összes világeseményről egyéni, és csapat éremmel tértünk haza, ami 

biztató az utánpótlás helyzetére nézve. Összeségében sikeres és előremutató két évet zártunk. 

 

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 a 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 napokat is szervezzünk. 

 

 

 



Céljaink: 

 

- csapatépítés 

- sikeres nemzetközi szereplés 

- ütőképes csapatok összeállítása 

- tehetséges fiatalok versenyeztetése (külföld), verseny rutin megszerzése, szakmai 

munkájának támogatása 

- közös edzések edzőtáborok, megszervezése, kivitelezése 

 

Főbb események: 

 

U19     (időpont)   (helyszín) 

- Peridot Fedett pályás  2020.01.29-02.01  Budapest 

- Utánpótlás Ob  2020.02.22-23  Budapest? 

- Felnőtt Ob   2020.03.13-14  Budapest? 

- Junior Ob   2020.04.10-11  Budapest? 

- Europa Cupa   2020.04.24-26   (ESP) Sant Boi de Lioregat 

- Ifi Ob    2020.05.17   Budapest? 

- Laser Run világbajnokság 2020.05.29-31  (CHN) Xiamen 

- U19 Európa Bajnokság 2020.06.11-19  (POR) Caldas de Rainha 

- Budapest Bajnokság  2020.08.27-30   Budapest? 

- U19 Világbajnokság  2020.10.04-10  EGY (Hurghada) 

 

U17     (időpont)   (helyszín) 

- Peridot Fedett pályás  2020.01.29-02.01  Budapest 

- Utánpótlás Ob  2020.02.22-23   Budapest? 

- MK 1    2020.02.29   Budapest 

- MK 2    2020.03.21   Budapest 

- Europa Cupa   2020.04.03-05   (POR) Lisbon 

- MK 3    2020.04.09   Budapest 

- Junior Ob   2020.04.10-11   Budapest? 

- Laser Run Világbajnokság 2020.05.29-31  (CHN) Xiamen 

- MK 4    2020.05.02   Budapest 

- Ifi Ob    2020.05.17   Budapest?   

- U17 Európa Bajnokság 2020.06.11-19  (POR) Caldas de Rainha 

- Budapest Bajnokság  2020.08.27-30   Budapest? 

- U17 Világbajnokság  2020.10.04-10  EGY (Hurghada) 

 



Edzőtáborok 

 

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. Figyelembe véve a versenynaptár adta lehetőségeket a következő 

periodusokban tervezek hazai és nemzetközi táborokat. 

 

2019. November 11-29-ig   Tata /U17-U19/ 

2019.November 29-30-ig   Tata /U17-és fiatalabbak/ 

2020. Január 17-18-ig    Tata /U17-és fiatalabbak/ 

2020.Február 14-15-ig   Tata /U17-és fiatalabbak/ 

2020. Március 27-28-ig   Tata /U17-és fiatalabbak/ 

2020. Február 03-08-ig   Barcelona /U17-U19/ 

2020. Augusztus 31-Szeptember 11-ig Tata /U17-U19/ nemzetközi 

 

- A felkészülést hagyományosan a megszokott Tatai (2 hetes+1 hetes) edzőtáborral 

kezdjük, ami nemzetközi edzőtábor lesz, sok külföldi versenyző részvételével bővítve 

(olaszok, franciák, spanyolok, angolok, csehek, osztrákok).  

- A fiatal korosztálynak egy két napos vívó hangsúlyos összetartó táborokat 

szervezünk. 

- Az Világbajnokság elött Tatán lesz egy két hetes összetartó, és egyben ráhangoló 

nemzetközi tábor az ifjabb versenyzők részére. 

Nemzetközi versenyek 

 

Az ifi korosztály versenyeztetését továbbra is nehezítik az iskolai kötelezettségek. 

Az előző évhez hasonlóan, versenyzési lehetőséget szeretnék biztosítani minden olyan 

sportolónak, aki érett a nemzetközi szinten való megmérettetésre. Minél több nemzetközi 

tapasztalatot kell szerezniük ahhoz, hogy a következő évek világversenyein nagyobb létszámban 

legyünk érdekeltek illetve sikeresebbek legyünk.  

Azoknak a versenyzőknek, akik nem kerülnek ki az adott korosztály világversenyére, további 

versenyzési lehetőségeket próbálunk biztosítani a tapasztalatszerzéshez. 



 

Válogató versenyek 

 

U17 EB-VB-re 

- MK 1   2020.02.29  Háromtusa 

- MK 2   2020.03.21  Háromtusa 

- MK 3   2020.04.09  Háromtusa 

- MK 4   2020.05.02  Háromtusa 

U19 EB-VB-re 

- Utánpótlás OB 2020.02.22-23  Négytusa 

- Felnőtt OB  2020.03.13-14  Négytusa 

- Junior OB  2020.04.10-11  Négytusa 

- Ifi OB   2020.05.17  Négytusa 

 

U17-U19 Európa-és világbajnokság válogatási elvek 

 

U17 /EB-VB/ 

A Magyar Kupa sorozat versenyeken elért eredmények (úszás és a kombinált szám 

összeadott pontszáma) alapján alakul ki a versenyzők helyezése. Ennek megfelelően, a 

kijelölt négy háromtusa MK verseny eredménye rangsorol, melyből a három legjobbat 

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 teljesítményét befolyásoló esetleges 

sérüléseket/ betegségeket, aktuális állapotát, illetve az előző években elért eredményeit. A 

betegséget vagy sérülést, 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, a válogató sorozatban nyújtott teljesítmény alapján teszek javaslatot. 

 



  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 feltételei:                                                                                       

 - 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 

ranglistahelyezések lesznek az irányadóak. 

 

U19 /EB-VB/ 

Négy hazai versenyt jelölök ki válogatónak. Habár ezek közül három lovaglással együtt kerül 

megrendezésre, a versenyek eredményeit, a lovaglás szám nélkül veszem figyelembe. A négy 

versenyből a három legjobb „négytusa ”teljesítmény számít (4/3). Az így kialakult ranglista 

alapján, az első két helyezett automatikusan tagja az utazó csapatnak. A 3. és a 4. 

versenyzőre, valamint a váltó tagokra szubjektívan teszek javaslatot.  

A szubjektivitásnál elsősorban a válogató versenyeken elért eredményeket veszem 

figyelembe, továbbá az év közben nyújtott teljesítmények lesznek irányadóak. 

A döntésemnél figyelembe veszem a versenyző esetleges sérülését, betegségét és aktuális 

állapotát, valamint az előző évek eredményeit is. 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. Azok a másodéves ifi versenyzők, akiknek nincs sikeres lovasvizsgája, hiába 

harcolta ki a jogot az indulásra, nem vehet részt az Európa és a Világbajnokságon. 

 A váltó versenyekre, a válogató sorozatban nyújtott teljesítmény alapján teszek javaslatot. 

 

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 

ranglistahelyezések lesznek az irányadóak. 

 

Eredményességi célkitűzések: 

 

 

Legalapvetőbb eredményességi célkitűzésünk, hogy az utánpótlás korú versenyzők olyan 

szintű alapozást kapjanak, illetve fizikailag és mentálisan is annyira felkészültek legyenek, 

hogy juniorként és felnőttként megnyugtatóan helyt tudjanak állni pl: Bartha Luca, Gulyás 

Michelle, Kardos Bence akik  sikeres és meghatározó csapat tagjai legyenek a juniorok között 

is. 

Valamennyi világversenyen cél, hogy a korábban elért sikereket ismét elérjük, vagy 

túlszárnyaljuk. A 2018-cas évben a világversenyeken, összesen 11 érmet szereztünk, ebből 5 

aranyat, 4 ezüstöt, 2 bronzot. 

2019 évben 12 érmet ebből 4 aranyat, 4 ezüstöt, és 4 bronzot gyűjtöttek a fiatalok. 

 

 

U17: 

- egyéni: 1-12 hely 2 fő 

- csapat: hagyományos és vegyes váltóban, harcban a dobogóért 

U19: 

- egyéni döntők: 1-10 hely 2 fő 

- csapat: hagyományos és vegyes váltóban, harcban a dobogóért 

 

 

 

 



Tervezett indulások: 

 

- U19 Eb és Vb: minimum 5-5 fő 

- U17 Eb és Vb: minimum 5-5 fő 

Menedzselési szempontból, vagy egyéb indokolt esetben ettől eltérő, nagyobb létszámú 

küldöttség is meghatározható. A váltó versenyek indulóit az adott évben nyújtott 

teljesítmény, illetve a versenyzők aktuális állapota alapján választom ki és teszek 

javaslatot.  

 
 

Általános kötelezettségek 

 

 A felkészülését eredményessége érdekében, minden válogatott versenyző köteles a kijelölt 

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

(továbbiakban: MACS) oldalán található dopping regisztrációs bejelentkezést, ill. szükség 

szerint azt módosítani.  

Távol tartja magát mindenfajta tiltott teljesítményfokozó használatától - mindenkor aláveti 

magát a doppingellenőrző vizsgálatoknak - részt vesz a kötelező felméréseken, - betartja a 

MACS doppingszabályzatát - az edzőtáborokban és a versenyeken sportolóhoz méltó módon 

él és viselkedik 

Azon versenyzők, akiket a Nemzetközi Öttusa Szövetség megjelöl a nemzetközi holléti 

jelenlét kitöltésével, szintén kötelező érvényű.  

Valamennyi versenyző változás bejelentési kötelezettséggel tartozik a Magyar Öttusa 

Szövetség felé az alábbi adatok változása esetén:  

- edzői, lakcíme, személyi adatok, egyesületi adatok változás (pl. átigazolás), pisztoly 

szám, útlevél módosítás, illetve valamennyi érdemi változás esetén.  



Ezeknek elmulasztása esetén, a szövetség az esetlegesen felmerülő költségeket 

kiszámlázhatja a versenyző egyesületének, valamint a szövetségi kapitány eltilthatja a soron 

következő versenytől.  

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 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.  

 Az egészségügyi ellenőrzéseket, csak a szövetségi kapitány által kijelölt keret orvosi vizsgálat, vagy 

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

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

A versenyzők minden versenyen a fair play szabályai szerint versenyeznek, különben a válogatott 

kerettag a válogatott keretből kizárására kerülhet. 

 

Laser Run válogatási elvek 

 

Idén a sportág történetének hatodik Laser Run Világbajnokságát rendezheti meg Xiamen 

/CHN/. A hagyományos öttusa versenyekhez hasonlóan egyéni és mix váltó versenyeket 

rendeznek. 

A Laser Run versenyek futó távjai, illetve a lőtábla távolsága nem egyezik meg a 

hagyományos öttusában megszokott távokkal és tábla távolságokkal. Kivételt képez ez 

alól az U19-es, a junior illetve a felnőtt korosztály, ahol a szabályok megegyeznek. 



 

Egyéni verseny: 

 

Korosztály Futó táv: Összesen: Lövő sorozat: Tábla távolság: 

U11 2x400 800m 2x5 3m (két kéz) 

U13 3x400 1200m 3x5 5m 

U15 4x400 1600m 4x5 5m 

U17 4x400 1600m 4x5 10m 

U19 4x800 3200m 4x5 10m 

Junior 4x800 3200m 4x5 10m 

Felnőtt 4x800 3200m 4x5 10m 

Masters 40+ 4x400 1600m 4x5 10m 

Masters 50+ 3x400 1200m 3x5 10m 

Masters 60+ 3x400 1200m 3x5 5m 

 

Váltó verseny: 

 

Korosztály Futó táv: Összesen: Lövő sorozat: Tábla távolság: 

U11 2x400 800m 2x5 3m (két kéz) 

U13 2x400 800m 2x5 5m 

U15 2x400 800m 2x5 5m 

U17 2x400 800m 2x5 10m 

U19 2x800 1600m 2x5 10m 

Junior 2x800 1600m 2x5 10m 

Felnőtt 2x800 1600m 2x5 10m 

Masters 40+ 3x400 1200m 3x5 5m 

Masters 50+ 2x400 800m 2x5 5m 

Masters 60+ 2x400 800m 2x5 5m 

 

 

 

Céljaink: 

 

Ugyan a Felnőtt Öttusa-világbajnokság mellett a Laser Run Világbajnokság kisebb 

jelentőséggel bír, hagyományainkhoz híven, a magyar öttusához méltóan, ebben a 

versenyformában is jól szeretnénk szerepelni. A tavalyi (2018), dublini szereplés (14 érem) az 

idei (2019) hazai közönség elött (31 érem). 



Válogatási elvek: 

 

Világbajnokság: 

A világbajnokságra, a nagy távolságra való tekintettel (Kína) korosztályonként csak 3-3 fő 

képviselheti hazánkat a következő korosztályokban (U13-U15-U17-U19). Kiutazásukat a 

következő képpen támogatná a MÖSZ: a ranglista első helyezettet 100%-ban, a második és 

harmadik helyezettet pedig 50%-50%-ban. A junior és a felnőtt korosztályban az indulást az 

öttusa VB-én szereplő versenyzőkből kívánjuk megoldani. 

Utánpótlás válogatási elvek:  

A különböző korosztályoknál más és más versenyeket veszünk figyelembe a válogatásnál. Az U19-es 

és az U17-es korosztályoknál, a kombinált számban elért eredményeket vesszük alapul, függetlenül 

az adott versenyen elért helyezéstől. U13 - U15 korosztályokban a hazai Laser Run versenyek 

válogatnak. A pont táblázat, mely alapján a válogatás történik U13 – U15 – U17 – U 19 

korosztályoknak azonos.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

50 45 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 

 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

28 27 26 25 24 23 22 21 20 20 20 20 20 20 20 

 

U19 Laser Run Vb keret: 

A válogatásnál, kijelölt válogató versenyek, kombinált számban elért eredményeit vesszük 

figyelembe. 

Válogató versenyek: 

- Utánpótlás OB 

- Felnőtt OB 

- Junior OB 

- Ifi OB 

A 4 verseny kombinált eredményeiből a három legjobb teljesítmény számít 4/3, így alakul ki a 

sorrend. 



U17 Laser Run Vb keret: 

A válogatásnál, kijelölt válogató versenyek, kombinált számban elért eredményeit vesszük 

figyelembe. 

- MK 1 

- MK 2 

- MK 3 

- MK 4 

A 4 verseny kombinált eredményeiből a három legjobb teljesítmény számít 4/3, így alakul ki a 

sorrend. 

U13-U15 Laser Run VB-EB keret: 

A válogatásnál kijelölt válogató versenyek, Laser Run MK sorozatban elért eredményeit vesszük 

figyelembe. 

Válogató versenyek: 

- Laser Run MK 1 

- Laser Run MK 2 

- Laser Run MK 3 

A három megrendezésre kerülő versenyből a legrosszabb eredmény kiesik, és a legjobb 2 

eredmény, a ponttáblázat által meghatározott pontok adják ki a sportoló végeredményét.  

Ez alapján alakul ki a kvalifikációs rangsor. 

FONTOS! Csak azok a versenyzők kvalifikálhatnak a világbajnokságra, akik a 3 Magyar Kupa 

egyéni kéttusa fordulóból, minimum kétszer rajthoz álltak. 

Európa Bajnokság: 

Xiamenben /CHN/ megrendezett világbajnokság után, ismét Európába /Barcelonába/ látogatnak 

a sportág nagyjai. 

Az Eb-re való kiutazást is támogatná a MÖSZ. Nevezési díjat tervezünk fizetni ranglistáról x 

gyereknek. 

 

     2019.12.02                                                                                         Szloboda József 

Utánpótlás Kapitány 

 

 



 

                                                                                                                               

 


