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Felnőtt és junior férfi keretek 2020. évi felkészülési és válogatási elvei 

 

 

A felkészülésről 
 

Sportágunkban, vegyes felkészülés van, mely központi és egyesületi keretek között zajlik továbbra is. 

Tartani kell 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, de főleg a nemzetközi 

szintéren az erős partnerek miatt. A különböző szakágakon belüli előre lépések keresése és beépítése 

továbbra is kiemelten fontos feladat és szempont sportágunkban. 

 

- 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; 

 

Az olimpiai év mindent felül ír a sportág érdekében. Fő szempont a kvalifikációk megszerzése és a 

sikeres olimpiai felkészülés megszervezése és a sikeres olimpia szereplés. E mellett a felnőtt és junior 

világversenyeken való jó szereplés Eb-k, vb-k eredményessége. 

 

 

Célok 

- olimpiai kvalifikációk megszerzése, legalább három versenyző; 

- sikeres olimpiai felkészülés, szereplés; 

- csapatépítés; 

- sikeres hazai, nemzetközi szereplés; 

- ütőképes csapatok, váltók összeállítása; 

- tehetséges fiatalok versenyeztetése, szakmai munkájuknak támogatása; 

- fejlődés elősegítése közös edzésekkel, hazai és nemzetközi edzőtáborokkal; 

- a fiatalok beépülése, felzárkóztatásának segítése; 

- 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.);  
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Főbb események, nemzetközi versenyek 
 

Ahogy az előző években megszokhattuk nagyon sűrű a versenynaptár, mely az olimpia miatt még 

jobban megnehezíti a versenyeztetést és a tervezést. A junior korosztályt érintő iskolai kötelezettséget 

az érettségi vizsgákat, szerencsére ebben az évadban nem fogja annyira zavarni a fiatalok 

versenyzését, mint ebben az évben. A felnőtt és junior korosztályos versenyek közelségét figyelembe 

kell venni évről, évre. A versenyzőknek a lehető legtöbb nemzetközi versenyt kell biztosítani az 

olimpiai kvalifikációban, hogy nagyobb létszámban legyenek érdekeltek, valamint szorosabb 

versenyben kerüljenek oda. 

 

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 

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

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

maradásra. 

 

Azon versenyzők vagy feltörekvő fiatalok, akik nem jutnak el világversenyekre, illetve akiknek 

válogatás szempontjából szükséges még a versenyeztetése, azoknak a kapitányok egyéb verseny 

lehetőséget akarnak biztosítani.  Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezekre a versenyekre rendkívül 

nagy igény és szükség van. Tapasztalat szerzés és menedzselési szempontokat figyelembe véve, a 

MÖSZ forrást biztosít a „B” kategóriás versenyeztetésre.  

 

VERSENYEK: 

      (időpont)   (helyszín) 

Junior: 

- Fedett pályás   január 28. – 31.   Budapest 

- Utánpótlás OB  február 22. – 23   Budapest  

- Felnőtt OB   március 13. – 14.  Budapest 

- Junior OB   április 10. – 11.   Budapest 

- EB    június 22. – 28.  Barcelona / ESP 

- Budapest Bajnokság augusztus 27. – 30.   Budapest 

- VB    szeptember 20. – 26.   Drzonków / POL 
 

 

Felnőtt: 

▪ Fedett pályás  01. 28. – 01. 31.  Budapest 

▪ VK 1    02. 26. – 03. 01.  Kairó / EGY 

▪ VK 2   03. 25. – 03. 29.  Szófia / BUL 

▪ VK 3   04. 01. – 04. 05.  Szófia / BUL 

▪ VK 4   04. 29. – 05. 03.  Budapest / HUN  
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▪ VK döntő   05. 14. – 05. 17.  Seoul / KOR 

▪ VB    05. 25. – 05. 31.    Xiamen / CHI 

▪ EB    06. 30. – 07. 05.   Szkfvár / HUN 

▪ Olimpia   08. 06. – 08. 08.   Tokyo / JAP 

▪ U24 EB   11. 17. – 11. 21.  Drzonków / POL 
 

Tervezett edzőtáborok 
 

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

számára megfelelő időpontot kijelölni edzőtáborozásra. Kisebb, nagyobb 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: 

2019. november 11. – 22. Tata     felnőtt, junior válogatott 

2019. december 01. – 11. Róma     felnőtt, junior válogatott 

2020. január 12. – 25. Ciprus     felnőtt válogatott 

2020. április 12. – 18. Bath      felnőtt válogatott 

2020 június 06. – 27. magaslati tábor Fount Remou  felnőtt, junior válogatott 

2020 július 28. – augusztus 04. akklimatizációs tábor Tochigi  felnőtt, junior válogatott 
 

A szokásos őszi felkészülést, egy lovasképzéssel kezdődött, majd a már szintén megszokott Tatai (2 

hetes) nemzetközi edzőtáborral folytattuk,  majd Rómában 10 napra nemzetközi edzőtáborba utaztunk.  

Januárban melegégővi tábort szervezünk Cipruson. Ezt követően kezdődik a verseny időszak, ami 

nagyon sürű lesz a versenyzők számára. Ebben az időszakban egy rövid egy hetes vívótábort 

tervezünk az angolokkal. A felnőtt vb után és az eb-t megelözően magaslati edzőtábort tervezünk a 

franciáknál. Majd az olimpiát megelözően az aklimatizálodás időszakára tervezünk egy tábort, ahova a 

junior vb-s versenyzőket is magunkkal vinnénk.  

 

 

Junior Eb és vb válogató és versenyek 
 

Idén a junioroknak két versenyt jelölök ki válogatónak, mind a kettő hazai rendezésű a Felnőtt OB és a 

Junior OB.  

 

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 (pl.: fedettpályás 4 tusa verseny, Utánpótlás OB). A jelölésemnél 

figyelembe veszem a versenyző-k sérüléseit, betegségeit, illetve aktuális állapotát.  

A két válogatót követően a 3-6. helyen végzett versenyzőknek további egy nemzetközi versenyen való 

lehetőséget biztosítok, mely után a legjobb automatikus 3. az egyéni indulók között, a negyedik helyre 

szubjektíven jelölőm az egyéni versenyzőt. 
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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: 

 

- Felnőtt OB   március  13. – 14. 

- Junior OB  április   10. – 11. 

 

Olimpia, felnőtt Eb és vb válogató versenyek  
 

A válogatásban elsődleges követelmény az olimpiai részvételre a következők: 

- a kvalifikáció megszerzése; 

- a két év alapján a válogatókon (a magyar világkupák) és a kvalifikációs 

világversenyeken (Eb, vb-k) nyújtott teljesítmény, versenyek eredményei; 

- az olimpia évében nyújtott teljesítmény, versenyek eredményei és a 

megfelelő felkészülési állapot; 

 

Olimpiai válogatás szempontjából az elsődlegesen figyelembe vett versenyek: 

- 2019-es magyar világkupa,  

- 2019-es Európa-bajnokság,  

- 2019-es világbajnokság; 

- 2020-as magyar világkupa,  

- 2020-as világbajnokság; 

 

Rangsorolás a teljesítmények alapján: 
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- 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 abban az esetben számítom a 

megszerzett eredmények alapján a rangsorolást. A teljesítményeket követően azonos sávban 

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

számítva, a leggyengébb kiesik).  

A ranglistáról bejutott versenyzők között, közel azonos teljesítményeknél (100 pont körüli 

különbségnél) a további nemzetközi szereplésüket is figyelembe fogom venni. 

Az olimpiára szubjektív elbírálást nem szeretnék érvényesíteni. Erőteljes formahanyatlásnál 

vagy tartós sérülés esetén, ha a sportoló akadályoztatva van felkészülésben, versenyzésben 

akkor visszavonhatom a versenyző olimpiai részvételi jogát, mely a soron következő 

rangsorban elhelyezkedő kvótás versenyzőhöz száll át. 

 

A 2020-as világversenyekre való válogatásban elsődleges szerepet az olimpiára aspiráns 

versenyzők tudnak kapni. A világkupákon felszabaduló helyeken tudnak csak a többiek is 

szerephez jutni. 

Demeter Bence a kvóta szerzés bitokában biztos indulója a világbajnokságnak. 

Bencén kívül további három kiemelt versenyzőm van, akik az elmúlt évek versenyein 

bizonyítottak, illetve kiemelkedtek a többiektől. Ennek tükrében a vk versenyeken való 

induláshoz elsőbbséget élveznek ezek a versenyzők az olimpia miatt és a fentmaradó helyekre 

utazhatnak azok, akik az előző évad válogató versenyein Őket követik a ranglistán, illetve 

hozzájuk csatlakozik a junior világversenyeken, már bizonyított Kardos Bence, aki első éves 

felnőttként fog szerepelni és már olimpiai kvalifikációs pontokkal rendelkezik.  Csak az tud 

majd a kiemeltek közé férkőzni, aki azzal az egy-két kapott lehetőséggel élni tud és a világ 

kupa verseny sorozatban kiemelkedően szerepel ezzel bizonyítva, hogy felnőtt a mezőnyhöz. 

A fedett pályás verseny olimpiai kvalifikációs pontokat ad, ebből kifolyólag csak 6 hazai 

versenyző indulhat rajta. A tervezett 6 fő: Kasza Róbert, Marosi Ádám, Regős Gergely, 

Bereczki Richárd, Málits István, Kardos Bence. 

Világkupákon tervezett induló versenyzők: 

02. 26. – 03. 01.  Kairó: Kasza Róbert, Marosi Ádám, Regős Gergely, Kardos Bence 

03. 25. – 03. 29. Szófia: Demeter Bence, Kasza Róbert, Regős Gergely, Bereczki 

Richárd   
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04. 01. – 04. 05. Szófia: Marosi Ádám, (tervezett: Kardos Bence, Málits István) a többi 

utazók később kerülnek kijelölésre a versenyeztetés tükrében.  

04. 29. – 05. 03.  Budapest: Demeter Bence, Kasza Róbert, Marosi Ádám, Regős 

Gergely, a többi versenyző később kerül kijelölésre a versenyeztetés, 

olimpiai kvalifikáció tükrében. 

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

alapján, illetve akinek szűkséges az olimpiai kvalifikációjához.  

 

Világbajnokság: Demeter Bencén kívül, azok a versenyzők vehetnek részt a versenyen, akik a 

világkupa sorozatban kiharcolják az indulás jogát vagy esélyesek az olimpiai 

indulásra. 

 

Európa-bajnokság:  Ezen a versenyen az olimpián résztvevők elsőbbséget élveznek, igény szerint 

indulhatnak, a további helyekre a válogató alapján jelölöm a résztvevőket. 

 

 

U24-es Európa-bajnokság válogatás elvei 
 

A válogató és egyéb 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.  

 

Válogatás: A kiírt felnőtt válogatáson kívül az összes hazai korosztályos verseny, illetve a junior 

válogató 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 
 

- Olimpia:   2 fő 

- 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. 
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Eredményességi célkítűzések a világversenyeken 
Juniorok: 

- egyéni:   

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

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

- Csapat és a váltóversenyekben harcban a dobogóért; 
 

Felnőttek: 

- egyéni:   

▪ Olimpia a női és férfi szakág egyeztetést követően közösen határozott célokat 1 – 3 hely 1 fő, 

további 1 fő 4 – 8 hely, mint pontszerző; 

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

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

helytállás; 

 

 Felkészülési szakaszok  

Sok sérülés és betegség nehezítette a felkészülésünket, versenyzésünket. Ennek is 
betudható, hogy a 2019.-es év nem a legsikeresebb évünk. Két kiváló idény után egy kis 
hullámvölgy következett, ami alapvetően nem jó, de még időben felhívta a figyelmét a 
versenyzőknek, felkésztő edzőknek és a szakvezetőknek az Achilles pontokra. Ezeket 
átbeszélve, az igényeket megtámogatva kell nekifutni a 2020.-as szezonnak. 

A már meglévő tapasztalatokat, és megszokott felkészülési terveket természetesen nem kell 
kidobni, de frissíteni kell a módszereket, új stratégiát szükséges beépíteni a felkészülési 
tervekbe. Vívásban és a laser run számban további előrelépést kell szorgalmaznunk. 
Szerencsére minden évben érezhetően fejlődünk, ezért elengedhetetlen ennek az 
előrehaladásnak a folyamatos fenntartása. Ehhez pedig nyitottan és bátran, új módszereket 
kell beépíteni a felkészülésbe.  

Ennek érdekében különösen fontosnak tartom az egyesületekkel való még több nyitottság, 
őszinteség és szorosabb együttműködés szükségességét. 

A felkészülésről általánosságban: 
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Az első ciklus (2019. október - 2020. január) általános felkészüléssel és a Tatai edzőtáborral 
kezdődik meg novemberben a 2020-as felkészülés, ami a budapesti Peridot Fedett pályás 
Bajnoksággal zárul.  

A második ciklus (2020. február - május) a vegyes felkészülés időszaka. Magába foglalja 
edzőtáborokat, a világkupa négy fordulóját és a döntőjét, a korosztályos Magyar 
Bajnokságokat, valamint a Felnőtt Világbajnokságot. 

A harmadik ciklus (június - augusztus) elején lesz a felnőtt Európa-bajnokságunk, valamint 
magába foglalja a végső felkészülést az Olimpiára. A harmadik felkészülési ciklus egy aerob 
magaslati edzőtáborral kezdjük meg, első sorban a fizikai számok tekintetében, majd az 
Európa-bajnokság, mint egy szintfelmérő az olimpikonoknak.  Ezt követően egy az Olimpiát 
közvetlen megelőző formába hozó felkészülési időszak következik, amit egy akklimatizációs 
táborban fejezünk be Japánban. 

Technikai számok terén fontos időszak ez, hiszen az utolsó finomításokat ekkor tudjuk 

elvégezni. Finom koordináció, a fizikai számokkal való egyensúlyba helyezése, a technika 

finomhangolása, gyorsítás a technika és pontosság megtartásával.  

A negyedik ciklus (szeptember – október) tulajdonképpen az utolsó világversenyt követő 
időszak, melyet öt hét teljes pihenő követ. A junior korosztálynak szeptemberben lesz a 
világbajnoksága, az ezt követő időszak teljes pihenésből, regenerálódásból, aktív pihenésből 
áll. Természetesen az öt hét alatt minden versenyző, az edzőivel egyeztetve döntheti el, 
hogy teljesen leáll, vagy önállóan, illetve egyesületi keretek között végzi a munkát. 

Általános kötelezettségek 
 

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

edzéseken, táborokban közreműködően részt venni és megfelelő magatartást tanúsítani. Ellenkező 

esetben az edzőtáborból eltávolíthatom (haza küldhetem), melynek felmerülő költségei a versenyzőre 

lesz kiállítva. 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.  
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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. 
 

 

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 felmérőkön „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. 

 

 

Budapest, 2019.12.18.      

 

Martinek János 

     férfi szövetségi kapitány 
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