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Felnőtt és junior női keretek 2021. évi 

felkészülési és válogatási elvei 
 

Előzmények 

 
A 2020. március 8-án beköszöntött rendkívüli állapot egy merően új helyzet elé állította az 

egész sportvilágot. A megváltozott edzésfeltételek, és lehetőségek egyenlőtlen esélyeket 

teremtettek a sportolóknak, nemzeteknek, így sorban álltak le a különböző sportágak 

versenyei, bajnokságai, világversenyei, míg végül az olimpia elhalasztása adta meg a 

„nyugvópontot” ebben a feszült helyzetben. Egy olyan állomásra értünk, amely az újkori 

olimpiák történelmében még nem fordult elő, azaz elhalasztották egy évvel a játékok 

megrendezését. Ez alapjaiban rendezi át az olimpiára vezető utat.  

Mindezek után a COVID-19 elhúzódó veszélye, illetve a vírus ősszel érkező második hulláma 

nemcsak az olimpiát, hanem minden nemzetközi versenyt átrendezett a versenynaptárban, ami 

nagy fejtörést okoz mind a versenyzőknek, mind felkészítőiknek egyaránt. 

Végül szeptember végén a Felnőtt Világbajnokságot is törölték hivatalosan, így gyakorlatilag 

UIPM által szervezett versenyt nem rendeztek a 2020-as versenyszezonban. 

 
A felkészülésről 

 
Az idősebb versenyzőknek meg kellett küzdeniük azzal a helyzettel, hogy neki kell futniuk 

egy újabb alapozó időszaknak, és emellett egy éven keresztül legalább üzemi hőmérsékleten 

kellett tartaniuk magukat.  

A fiatalabb versenyzőknek az ölükbe hullott remény mellett azzal kell szembenézniük, hogy 

bár előreléphetnek érettségben és fizikálisan, de a versenyrutin nem épül be a tapasztalataik 

közé.  

Az edzőknek, felkészítőknek ezeket a nem várt helyzeteket olyan formán kellett 

menedzselniük, hogy az idősebb versenyzőkben megtartsák a tüzet, a fiatal versenyzők 

állapotát pedig olyan szintre emeljék, hogy a következő évi versenyszezonra mindenkinek 

esélye legyen az olimpiai kvalifikáció reális megszerzésére. Ami még ennél is fontosabb; 

hogy az olimpiára olyan versenyzők utazzanak, akik éremesélyesek. 

Az az időszak, mely alatt még remény volt az olimpia rendes időben történő megrendezésére 

egy nagyon nehéz, és nagy logisztikát igénylő periódus volt. Sorra zártak be a létesítmények, 

így a vívótermek, uszodák, sportpályák, azaz a versenysporthoz szükséges körülményeket 

egyre nehezebb volt megteremteni. Az olimpiai kvótával rendelkező, vagy esélyes 

versenyzőknek egy rövid ideig uszodát tudtunk biztosítani, de a vívótermet már nekik sem. 

Rövid időre a lovardát is be kellett zárnunk.  

Ez idő alatt elképzelhetetlen volt, hogyan lehet maximum-közeli állapotra emelni a 

versenyzők felkészültségét. 

 

 

 

 



női keret válogatási elvei 2021 
készítette: Kállai Ákos 

 

 

Miután letisztult minden homályos kérdés a versenyeztetéssel kapcsolatban (2020-as 

versenyszezon), a legfontosabb kérdés az lett, hogy a fizikai állapotot miként lehet fenntartani 

a következő évre. Ezen felül megfogalmazódott az a tény, hogy az átalakult edzésbeosztás 

miatt a futás új megvilágításba kerülhetett. Ezt az időszakot ki kellett használni tehát az 

előrelépéshez, mivel a futás számra lehet a leginkább készülni, egyben a versenyszerű 

számonkérés is lehetséges. 

Az átmeneti időszakban a motiváció fenntartása miatt olyan felmérést lehet csak kiírni, amely 

nem szaggatja szét a versenyzőket egészségügyileg, de folyamatos fejlődési pályán tarthatja 

őket. Ennélfogva a túledzettséget elkerülendő, és nem a sebesség lenne a számonkérés első 

számú mutatója, hanem az egyén teljesítőképességének maximumához viszonyított 

utazósebesség, amellyel még aerob zónában teljesíthető a táv. 

Ugyanakkor időnként szükséges egy-egy, a versenytávon megtartott csúcsteljesítmény-mérés 

is. 

 

Ebben a felkészülési évben kiemelten fontos a szakági edzőkkel való folyamatos szakmai 

konzultáció, kerekasztal beszélgetés 

▪ szükséges a versenyző egyesületével való szoros kapcsolattartás, egyeztetés 

▪ a versenyző koordináló, valamint szakági edzőivel való szakmai egyeztetések 

▪ a versenyzőkkel, edzőkkel, szakvezetőivel közösen kialakítani a szabályrendszereket, 

kereteket 

▪ a kialakított, és lefektetett keretek betartása, sportszakmai szempontok 

figyelembevételével 

 

A fent említett feladatokon túl természetesen a gyakorlati rész, vagyis az edzés a lelke az 

eredményességnek, ami nélkül bármilyen program csak elmélet maradna.  

 

Éppen ezért kiemelt szerepet kapnak az egyesületek a felkészülés folyamán, amíg az nem 

központi keretek között történik.  

 
A megszokott vívó- és lovas edzéseken túl igyekszünk közös úszó, lövő, valamint kombinált 

edzéseket is a felkészülés aktív részévé tenni, valamint felmérőkkel kiegészítve erősebb 

kontrollt kialakítani a versenyzők felé. 

 
Futás: 

Egy felmérés sorozattal (6 állomás) folyamatosan monitorozni lehet a versenyzőket. Az adott 

távon (6400m) mért eredmények változásai egzakt módon mérhetőek, értékelhetőek. Ez 

motivációt adhat a versenyzőnek és edzőjének egyaránt azzal, hogy mekkora távot tesz meg, 

hány métert fejlődik felmérésről felmérésre. 

Az egyes versenyző sebességének meghatározása egyéni adottságoktól függ. Ennek beállítása 

a saját pulzuszónákhoz lesz igazítva. Ennek mértéke az anaerob extenzív zóna mínusz 5-10 

szívverés közötti sávban van meghatározva.  

A felmérés sorozatnak, amely 6 alkalomból áll, elég hosszú kifutása van ahhoz, hogy a 

versenyzők előrelépését kontrollált módon követhessük, és ne okozzon semmilyen 

megkülönböztetést, esetleges hátrányt az edzésmódszerek között.   
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A felmérés sorozat júniustól decemberig tart. Augusztus hónapban nem rendeztünk felmérőt. 

 

- Futó felmérők (6400m):  

o Jún. – Júl.  - már lezajlott 

o Okt. 20. kedd 

o Nov. 03. kedd 

o Nov. 24. kedd 

o Dec. 29. kedd 

- Laser run:  

o Dec. 08. (Mikulás kupa) 

Természtesen nemcsak a futás kerülne előtérbe. A későbbiek során - laser run felmérések 

alkalmával - a lövészet is ellenőrzés alá kerül. Az év második felében a futás mellett az 

úszásra és a vívásra is kiterjesztjük a felmérő sorozatot.  

A kontroll célja elsősorban a versenyzés helyettesítése, másrészről pedig a felkészülés 

kontrollálása, a versenyzők motiváltságának fenntartása. Lényeges célunk kézzelfoghatóvá 

tenni, ki hol tart pontosan, illetve hova tud előre lépni. 

Úszás: Az úszásban is elkezdünk egy felmérő sorozatot. A felmérések távjai a futáshoz 

hasonlóan a folyamatos kardió munkát hivatott ellenőrizni, éppen ezért a feladat is ehhez 

mérten van kialakítva. Alkalmanként 1000 méteres távot terveztünk.  A táv teljesítése után 

pulzus ellenőrzés is lesz.  

 

Vívás: Sajnos ebben a számban rendhagyó módon nyáron újra el kellett végezni az alapozó 

munkát, majd ezt követően gyakorlatilag célok és versenyek nélkül kellett fenntartani a 

motivációt. Ehhez három-négy eszköz áll rendelkezésünkre. 

- vívóversenyeken való részvétel 

- házi versenyek rendezése 

- aktív irányított edzések 

- amennyiben lehetőség nyílik rá, külföldiekkel közös edzőtábor szervezése (hazai, vagy 

külföldi) 

Mivel az olimpiai kvalifikáció 2019-ben már megkezdődött, vagyis annak kellős közepén 

vagyunk, a felkészülési programot is ehhez mérten kell kialakítani, figyelembe véve, hogy a 

2021-as Tokiói Olimpia a fő eseményünk lesz.   

 

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

akiknek válogatás szempontjából szükséges még a versenyeztetése, a kapitányok egyéb 

versenylehetőséget akarnak biztosítani.  Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezekre a 

versenyekre rendkívül nagy igény és szükség van. Tapasztalatszerzési és menedzselési 

szempontokat figyelembe véve, a MÖSZ forrást biztosít a "B" kategóriás versenyeztetésre. 
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Céljaink 

 
▪ sikeres olimpiai szereplés 

▪ csapatépítés 

▪ a felnőtt válogatott „B” vonalának megerősítése, létszámának növelése 

▪ sikeres nemzetközi szereplés 

▪ ütőképes csapatok összeállítása 

▪ tehetséges fiatalok versenyeztetése, szakmai munkájának támogatása 

▪ versenyzők egyéni képességfejlesztése, deficitek csökkentése, különös tekintettel a 

vívó és laser run számban. 

▪ közös edzésekkel, edzőtáborokkal a folyamatos beépülést, felzárkózást segíteni 

▪ a junior és felnőtt korosztály követelményeinek kibővítése (lovas szám alapjainak 

erősítése, pálya rutin kialakítása, a versenyek fizikai szintjéhez való alkalmazkodás 

kialakítása, elősegítése, vívó számban adott korosztály szintjéhez való 

felzárkóztatás) 

▪ a fiatalabb válogattak, utánpótlás korú versenyzők folyamatos felzárkóztatása, 

beépítése a keretbe 

▪ junior és felnőtt korosztály laser run versenyrendszerébe való rutinszerzés, fizikai 

felkészülés a mezőny első harmadához  

 
Főbb események 

     (időpont)   (helyszín) 
▪ Junior: 

▪ Junior OB   2020. 11. 06.-08.  Budapest 

▪ Junior válogató  2020. 12. 12.-13.  Budapest 

▪ Junior válogató  2021. 01. 09.-10.  Budapest 

▪ Junior VB   2021. 02. 08.- 14.  Alexandria / EGY 

▪ Junior OB   2021. 04. 17.-18.  Budapest 

▪ Junior EB  2021. 06.28.- 07. 04.  Bern Svájc   

▪ Budapest Bajnokság  2021. 05.21.-22.  Budapest  

▪ Utánpótlás OB  2021. 10. 30.-31.  Budapest 

 

Felnőtt: 

▪ Peridot Fedett pályás  2021. 02. 25.-28.  Budapest 

és Felnőtt OB 

▪ VK 1     03. 24.- 03.28.   Budapest / HUN 

▪ VK 2    04. 07. – 11.   Szófia / BUL 

▪ VK 3    04. 15.- 18.   Szófia / BUL 

▪ Világkupa döntő  05. 13. - 16.   Szöul / Korea  

▪ Világ Bajnokság  06. 07. - 13.   Minszk / BLR 

▪ Európa-bajnokság  07. 04. – 11.   Nizhny Novgorod  / RUS 

▪ Olimpia   08. 05. – 07.   Tokió / JAP 

▪ U24 Európa-bajnokság     Drzonkow / POL  
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Edzőtáborok 

 
Az olimpia évében a világbajnokságot rendhagyó módon június hónapban rendezik meg. 

Figyelembe véve, hogy az első kvalifikációs világkupa március végén lesz, a versenynaptár 

nagyon besűrüsödik. A kvalifikációs időszak lezárultával még nem lélegezhetünk fel, hiszen a 

program szempontjából szinte megállás nélkül folytatódik a felkészülés. Éppen ezért az éves 

program úgy fog kinézni, hogy versenyről edzőtáborba, edzőtáborból versenyekre utazunk.  

Szerencsére ebben az idényben a junior korosztály versenyei nem ütköznek sem érettségivel, 

sem a felnőtt világversenyek programjaival. Az egyetlen nehézséget a korai korosztályos 

világbajnokság adja.  

Mind hazai, mind nemzetközi edzőtábort tervezni a mai helyzetben nagyon nehéz, és rengeteg 

kockázattal is jár, ezért 2020-ban nem rendezünk edzőtábort. Bízunk abban, hogy 2021-ben 

már lesz védőoltás, és elkezdhetünk bátran ezen a téren is gondolkodni. Jelenleg terveket 

készítünk, melyek természetesen csak a megfelelő feltételek megléte mellett teljesülhetnek. 

Éppen ezért év elejére még nem tervezünk konkrétumokat, de szem előtt tartjuk azokat a 

helyszíneket, amelyeket az előző évekről már ismerünk. Így bármikor rövid idő alatt meg 

tudunk szervezni akár egy tatai, akár egy nemzetközi edzőtábort. 

Az utolsó világkupát követően egy magaslati edzőtábort tervezünk, melynek legfontosabb 

szerepe abban áll, hogy az olimpiai felkészülést segítse. Ezt kövezően 2-3 hetünk lesz 

tengerszinten a világbajnokságra való felkészülésre, finomhangolásra.  

 

Amennyiben a COVID miatt nem kivitelezhető a magaslati edzőtábor, vagy a világkupa-

döntő miatt nem megoldható és kihagyni kényszerülünk azt, úgy a világbajnokságot 

megelőzően kell edzőtábort terveznünk. Ebben az esetben az adott helyzethez alakítjuk a 

módosított edzőtábor helyszínét és időpontját. 

 

Az olimpia előtt egy akklimatizációs edzőtáborba utazunk, ahol az időeltolódáshoz, valamint 

időjáráshoz alkalmazkodunk. Velünk jönnek a juniorok is, hogy segítsék az utolsó időszak 

felkészülését. 

 
A következő periódusokban tervezek edzőtáborokat: 

 
2020 április 23. – május 10. magaslati tábor  - Font Romeou, vagy Sestriere 

2020 július 27. – augusztus 04. akklimatizációs tábor – Tochigi 
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Válogató versenyek 

Válogatók:  

Junior világbajnokság 

- 2020-as Junior OB  

- 2020-as Junior válogató  

- 2021-es Junior válogató  

Junior Európa –bajnokság 

- 2020-as Junior OB  

- 2020-as Junior válogató  

- 2021-es Junior válogató  

- 2021-es Junior OB  

Felnőtt világbajnokságra:  

- Fedett pályás 2021. 02. 25.-28.  Budapest / HUN 

- VK 1   03. 24.- 03.28.  Budapest / HUN 

- VK 2  04. 07. – 11.  Szófia / BUL 

- VK 3  04. 15.- 18.  Szófia / BUL 

Felnőtt Európa -bajnokságra 
- Fedett pályás verseny 

- Világkupák 

- Egy később kijelölt Nemzetközi „B” kategóriás verseny 

 
Junior Európa – és világbajnokság válogatási elvek: 

 
Világbajnokság: 
Az előző évek teljesítménye alapján Gulyás Michelle-t kiemelem a válogatás követelményei 

alól. Amennyiben az olimpiai felkészülést nem befolyásolja, automatikus induló a 

világbajnokságon és az Európa-bajnokságon egyaránt. 

Az év korai szakaszában megrendezésre kerülő világbajnokság miatt a válogatást már 2020-

ban el kell kezdenünk. Így a 2020-ban megrendezésre kerülő Junior Országos Bajnokság 

mellett még egy versenyt rendezünk 2020-ban, valamint egyet 2021-ben. Így három verseny 

alapján kerül kiszámításra a világversenyeken induló csapat összeállítása. 

 
A Junior Magyar Bajnokságon, a 2020-as junior válogatón, és a 2021-es junior válogató 

versenyen elért összpontszám, mínusz egy; a leggyengébb lovas szám teljesítmény, valamint 

leggyengébb négyszámos teljesítmény levonása után kapott két legmagasabb pontszámmal 

rendelkező versenyző kap lehetőséget a junior világbajnokságon való részvételre.  

 
A további (4.) egyéni induló személyét szubjektív jelölöm ki. 
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Európa-bajnokság: 

 

Amennyiben valaki a junior világbajnokság egyéni 1-6. helyezettje automatikus induló a 

Junior Európa-bajnokságon; Gulyás Michelle mellett. 

 
A további indulók a következő versenyek alapján lesznek kijelölve: 

 

A világbajnokságra kijelölt három verseny közül a leggyengébben sikerült verseny eredménye 

kiesik. A megmaradt két verseny eredményéhez hozzá adódik a 2021-es Junior Országos 

Bajnokság teljesítménye. 

A három versenyen elért összpontszám, mínusz egy, a leggyengébb lovas szám eredménye, 

valamint leggyengébb négyszámos teljesítmény levonása után kapott két legmagasabb 

pontszámmal rendelkező versenyző kap lehetőséget a Junior Európa-bajnokságon való egyéni 

versenyszámban való részvételre. 

 

A további egyéni indulók abban az esetben lesznek megjelölve, ha a junior világbajnokságon 

egyéni 1-6. helyezést nem ér el versenyző, Gulyás Michellen kívül, vagy Michelle nem kíván 

részt venni a Junior Európa-bajnokságon.  

 

A ranglista további helyezettjei a fent említett forgatókönyv szerint lesznek megjelölve 

szubjektív szempontok figyelembevételével. 

 

 A váltó számokban való indulásra az egyéni névsor kialakulásának figyelembevételével 

szubjektív teszek javaslatot.  

 
Objektív hellyel szerzett válogatott tagság esetén is ki lehet kerülni a válogatott keretből 

abban az esetben, ha a versenyző teljesítménye a világversenyt megelőző időszakban (egy 

hónapon belül) jelentősen visszaesik. Ezt fizikai felmérővel fogom ellenőrizni. Amennyiben a 

versenyző teljesítménye szignifikánsan visszaesik, úgy kihagyhatom az utazó keretből.  

 

Az a versenyző, aki természetesnek veszi, hogy előnyt élvez a válogatásban, de 

edzéslátogatottsága, felkészültsége, teljesítménye elmarad egy profi versenyző hozzáállásától, 

elveszítheti kedvezményét. Amennyiben egy hónappal a világesemény előtt jelentős 

teljesítmény visszaesés érzékelhető, fizikai teszten felmérem, és az alapján döntök a további 

lépésekről, a kiemelést pedig megvonhatom. 

Ebben az esetben a ranglistáról szubjektíven választom ki az egyéni indulót. 

 
A szubjektivitásnál elsősorban a válogató versenyeken elért eredményeket veszem 

figyelembe, továbbá az év közben elért eredmények lesznek irányadók. A jelölésemnél 

figyelembe veszem a versenyző sérüléseit, betegségeit és aktuális állapotát, illetve az előző 

években nyújtott teljesítményeit. Különös tekintettel arra, hogy már állt világversenyen 

egyéniben dobogón, vagy pontszerző helyen végzett. 
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Csak azokat a sérüléseket veszem figyelembe, amelyek időben, (a sérülés bekövetkezésénél 

azonnal) írásban lett a tudomásomra hozva, valamint az öttusaszövetség mindenkori aktuális 

keretorvosa által ellenőrzött és elfogadott kezelési eljárással lett orvosolva, kontrollálva, 

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 teszek javaslatot a váltó számokban való indulásra. 

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

helyszínen a versenyen nyújtott teljesítmények tükrében döntök, valamint figyelembe veszem, 

hogy a folytatásban kinek lesz további szüksége versenyzésre. 

 
Indoklás:  

▪ Az objektív hely kiharcolása esetén is fontos szempont, hogy a versenyzők a válogató 

versenyeket követően megtartsák jó fizikai állapotukat. Ennek felmérése céljából 

felmérő laser run tesztet futtatok a versenyzőkkel két-három héttel a junior Európa-

bajnokság, valamint a világbajnokság előtt. 

A felmérő célja, hogy rávilágítson arra, ha valamelyik versenyző teljesítménye 

visszaesett, és okot adhat a válogatottság alóli felmentésre.  

▪ A fent leírt szubjektív helyek azokra az esetekre irányadók, amikor a versenyző nem 

tud megfelelő számú válogató versenyen részt venni, rajta kívül álló okok miatt. Az 

érintett versenyző az előző években már bizonyított, valamint a felkészülés egyes 

szakaszai során mutatott teljesítménye, továbbá 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 a versenyző jó teljesítményt mutat a felmérőn, úgy indokolt 

esetben indíthatom a soron következő világversenyen. 

 
Felnőtt EB és VB válogató versenyek 

A 2021-es év, az olimpia éve. Az olimpiai kvalifikációs időszak második félideje, mely során 

nagyon fontos a világkupa sorozaton, valamint a világbajnokságon való eredményes 

részvételünk. 

Mivel a 2021-es verseny szezonban csak három világkupa lesz, kiemelt szerepet kap a 

világkupákon való részvétel. Éppen ezért a világkupa sorozaton elsősorban azok a versenyzők 

indulnak, akiknek a legtöbb esélyük van a kvalifikációt megcsinálni, mert  

- a ranglistán olyan pozícióban van  

- az elmúlt években meghatározó szereplője volt a nemzetközi 

mezőnynek 

- már van olimpiai kvótája és szükséges az évközi nemzetközi 

versenyzés. (2020-ban nem volt versenye) 
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1) A Peridot fedett pályás verseny idén nem ad olimpiai kvalifikációs pontokat. 

Ennek ellenére kiemelten fontos ezen a versenyen való részvételünk, hiszen 

2020-ban nem igazán volt lehetőség versenyezni sem hazai sem nemzetközi 

színtéren.   

Az elmúlt évek teljesítményeit, olimpiai ranglista eredményeit figyelembe véve 5 fő 

versenyeztetését tervezem az olimpiai kvalifikációs sorozatban. 

2) 03.24.–03.28. Budapest:  

a. első világkupán indulási lehetőséget kap, Alekszejev Tamara, Földházi 

Zsófia, Kovács Sarolta, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, + 1 fő, a fedett 

pályás verseny alapján (Simon Sarolta, Réti Kamilla és Barta Luca közül) 

3) 04.07 –11. Szófia 1:  

a. a második világkupán Gulyás Michelle, Földházi Zsófia, Alekszejev 

Tamara, Guzi Blanka 

b. Amennyiben az első (budapesti) világkupán a kiemelt 5 fő mellett induló 

versenyző 1-6. helyezést ér el, abban az esetben lehetőséget kap a 

következő világkupán való indulásra (Szófia1).  

Ebben az esetben az a versenyző esik ki: 

- aki az első világkupán nem kerül döntőbe, mert gyenge fizikai teljesítményt 

nyújtott (laser run számban az első 10 átlaga + 30 másodperc) 

- aki a döntőben a fizikai számokban messze a mezőny szintjétől teljesít 

(mérhető állóképességi hiányosságok miatt) 

o úszás és laser run számokban az első 10 átlaga + 30 pont  

o aki a selejtezőben és a döntőben egyaránt 186 pont alatt vív, és 

lovaglás nélkül számolva az eredményét a mezőny utolsó 

harmadában végez 

4) 04.15.–19. Szófia 2:   

a. a harmadik világkupán, Kovács Sarolta, valamint három fő, akik az 

olimpiai világraglistán a legjobb helyen állnak, és esélyük van a 

kvalifikációt elérni. 

b. abban az esetben, ha a versenyzők nagyon közel állnak egymáshoz és így 

kell eldönteni ki legyen az a 3 fő Kovács Sarolt mellett, úgy az előző két 

verseny laser run és vívó számok átlagát veszem figyelembe 

Amennyiben betegség miatt valaki nem tud indulni valamelyik világkupán, azt csak abban az 

esetben tudom pótolni, ha megoldható az egyenlő esélyek feltétele. 
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A fent leírt versenyeztetési elv mentén a következő válogatási elveket fogom alkalmazni.  

- Kovács Sarolta - miután van már kvalifikációja - automatikus indulója a 

világbajnokságnak 

- A két legjobb világkupa verseny eredményét tartom szem előtt, egy lovas eredménnyel 

A rangsorolásnál a versenyeken elért pontszámokat veszem figyelembe, és az így kialakult 

rangsor a rendező elv. A ranglista első két helyezettje induló a világbajnokságon, a további 4. 

induló helyet szubjektív döntöm el. 

Az a versenyző, aki valamilyen oknál fogva csak egy világkupa indulási lehetőséggel tud élni, 

az az egy verseny számít bele a válogatásba. Ez azt jelenti, ha egy versenyző kiesik (kettő 

vagy 3 VK indulás esetén) a selejtezőben, és csak egy értékelhető versenye lesz, (csak egy 

döntő eredménye van), akkor egyenlő feltétel lesz az egy, illetve két világkupa indulás között.  

• Aki két döntőt ér el, előrébb rangsorolódik, mint, aki csak egyet. 

o Két döntő összpontszáma, mínusz leggyengébb lovaglás 

▪ Minden esetben a magasabb összpontszám dönt. 

• Az a versenyző, aki csak egy döntőbe tudja magát kvalifikálni, nem előzheti meg azt a 

versenyzőt, aki két döntőbe is bejutott. 

• Kivéve, ha egyéniben dobogóra állt. 

• Ebben az esetben szubjektív tehetek javaslatot az indulására. Olyan 

versenyzővel szemben, aki esetleg kétszer jutott döntőbe, de ott 

közepes, vagy gyenge teljesítményt nyújtott.)  

• Aki egy döntőt ér el, előrébb rangsorolódik, mint aki egyszer sem kvalifikálódig 

döntőbe. 

Az utazó csapat a következőképpen alakul: Kovács Sarolta mellett a ranglista első két 

helyezettje objektív induló, a 4. résztvevőt, valamint a váltó tagot(-kat) szubjektív jelölöm ki.  

A ranglista objektív helyének megszerzése nem jelent automatikus indulási jogot. Jelentős 

formahanyatlás, teljesítmény, visszaesés esetén a válogatási szisztéma szerint mögé 

rangsorolódó versenyző(k) szubjektív elbírálás alá esnek. 

A szubjektív javaslatnál a világkupákon, a Fedett pályás versenyen, valamint a junior 

világversenyeken elért eredményeket veszem figyelembe. 

A jelölésemnél a versenyző sérüléseit, betegségeit és aktuális állapotát, továbbá az elmúlt 

évek teljesítményét is figyelembe vehetem. Csak azokra a sérülésekre lehetek tekintettel, 

amelyek időben (a sérülés bekövetkezésénél) lett tudomásomra hozva, valamint az 

öttusaszövetség mindenkori aktuális keretorvosa által ellenőrzött és elfogadott kezelési 

eljárással lett orvosolva, kontrollálva, de legalább tudomására hozva. Egyéb esetekben nem 

fogadom el, és nem veszem figyelembe. 
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Minden esetben szem előtt tartom a versenyzők egészségi állapotát, annak 

figyelembevételével tudok versenyzési engedélyt adni. Azt a versenyzőt, aki nem esik át a 

kötelező, vagy számára előírt egészségügyi vizsgálatokon, kizárhatom a válogatott 

csapatból. 

A váltó versenyszámokra a lebonyolítási rend (az egyéni előtt, vagy után rendezik), illetve a 

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

egyéni versenyszám eredményességét. 

A COVID járvány miatt előfordulhat, hogy a világkupa sorozatot egy zárt rendszerben 

bonyolítják le, hasonlóan a F1 futamokkal. Ebben az esetben a versenyeztetési elv csak abban 

az esetben változik, ha a versenyek száma is módosításra kerül, amikor is az aktuálisan 

kihirdetett nemzetközi versenynaptárhoz és versenyeztetési eljáráshoz igazítva lesz kialakítva 

az új versenyeztetési és utaztatási forgatókönyv. 

Világkupa döntő: Azok kapnak lehetőséget, akik kiharcolják a jogot, és feltétlenül szükséges 

az indulásuk. 

Európa-bajnokság 

Az a versenyző, aki olimpiai résztvevő, és a felkészüléséhez indokolt az Európa-bajnokságon 

való részvétele, lehetőséget kap, elsőbbséget élvez.  

További versenyeztetési terv:  

- Abban az esetben, ha az olimpiai résztvevők részt kívánnak venni az Európa-

bajnokságon, két versenyző, aki az olimpiai kvalifikációs sorozaton 2021-ben részt 

vett (3világkupa), lehetőséget kap a Felnőtt Európa-bajnokság egyéni 

versenyszámában való indulásra.  

- Amennyiben az olimpiai résztvevők felkészülésének nem szerves része a Felnőtt 

Európa-bajnokság, abban az esetben a világkupa versenyeken elért teljesítmények 

alapján kialakult sorrend lesz a rendező elv. 

o a ranglista első két helyezettje indulási lehetőséget kap 

o a kiadó két egyéni helyre a fedett pályás, valamint egy nemzetközi „B” 

kategóriás verseny összteljesítménye, mínusz egy lovaseredmény fog 

válogatni. 
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2020-as Tokiói Olimpia 

2019 júniusában a világkupa döntővel kezdődött a Tokiói Olimpiai kvalifikációs időszak. A 

világkupa döntőre a 2019-es év világkupái kvalifikálnak, így ezeken a versenyeken nagyon 

fontos az aktív részvételünk. Annak ellenére, hogy a világkupa döntőn csupán az első hely ad 

direkt kvalifikációt az olimpiára, minden lehetőséget meg kellett ragadnunk ahhoz, hogy 

kvalifikációt szerezzünk. 

A 2019. évben megrendezésre került Európa-bajnokság és világbajnokság az olimpiai 

kvalifikációt tekintve fontos állomások voltak. Kiemeltebb esemény számunkra, hiszen ebben 

az évben az Európa-bajnokságon az első 8 helyezett szerezhetett kvalifikációt (nemzetenként 

1 fő), a világbajnokságon pedig az első 3 helyezettje ugyanezen rendezési elv mellett juthatott 

kvalifikációhoz (nemzetenként 1 fő). 

A következő évi világbajnokságon (2020-ban) szintén 3 fő kvalifikálhatott volna, de a 2020-

as teljes versenyszezont eltörölték, és a 2021-es világbajnokságra tolódott. 

Mind a négy esetben nemzetenként egy-egy fő kap kvótát. 

▪ Abban az esetben, ha a kvalifikáltak között van már korábbról versenyző, annak a 

helye eggyel hátrébb csúszik, ahogy az egy nemzetből szerzett versenyzők esetén is.  

A világkupa döntő kezdetével elindult az a hároméves sorozat, amely időszak alatt ranglista 

pontokat gyűjtenek a versenyzők és a sorozat lezártával a direkt kvótát még nem szerzett 

versenyzők közül, a ranglistáról további 6 versenyző nyerhet kvalifikációt az olimpiára. 

 
 Olimpiai kvalifikációs válogatási elvek 

Az elmúlt évek teljesítményeit, olimpiai ranglista eredményeit figyelembe véve 5 fő 

versenyeztetését tervezem az olimpiai kvalifikációs sorozatban. 

A 2021-es világkupa első állomásán az öt fő mellett az a versenyző indulhat, aki a fedett 

pályás versenyen kiharcolja a legjobb pozíciót (Simon Sarolta, Réti Kamilla és Barta Luca 

között). 

Amennyiben az első (budapesti) világkupán a kiemelt 5 fő mellett induló versenyző 1-6. 

helyezést ér el, lehetőséget kap a következő világkupán való indulásra.  

Ebben az esetben az a versenyző esik ki: 

- aki az első világkupán nem kerül döntőbe, mert gyenge fizikai teljesítményt nyújtott 

(laser run számban az első 10 átlaga + 30 másodperc) 

- aki a döntőben a fizikai számokban messze a mezőny szintjétől elmaradva teljesít 

(mérhető állóképességi hiányosságok miatt) 
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- úszás és laser run számokban az első 10 átlaga + 30 pont  

- aki a selejtezőben és a döntőben egyaránt 186 pont alatt vív, és lovaglás nélkül 

számolva az eredményét, a mezőny utolsó harmadában végez 

A válogatási szisztéma - a megszerzett kvalifikációs helyek rangsorolt erősorrendje – 

irányadó a válogatáshoz. Több mint két megszerzett kvalifikációs hely esetén (3 vagy több), 

az alább felsorolt versenyek rangsorolják a versenyzőket, mely támpont a versenyzők 

jelölésében. Az a versenyző, aki több esetben végez kvótát érő helyen, előnyt élvez. 

Amennyiben több versenyző szerez ugyanabban a kategóriában kvalifikációt, azok között az 

elmúlt évek versenyeinek összehasonlítása alapján, elsősorban a fizikai számok átlagát, 

valamint a vívó szám teljesítményét mérlegre téve szubjektív módon döntöm el, kit jelölök az 

olimpiára. A mérlegelésnél lehetőség szerint hasonló színvonalú és feltételeket biztostó 

versenyeket hasonlítom össze. 

o   2021-as VB 1-6. helyezés 

o   2019-es Eb 1-8. helyezése, vagy kvótát jelentő helyen végez, amennyiben a 

kvótahelyek úgy alakulnak  

o   Világranglista 

A kvóta megszerzése nem jelent automatikus olimpiai indulási jogot. Jelentős formahanyatlás, 

teljesítmény visszaesés esetén a válogatási szisztéma szerint hátrébb sorolt versenyzőt is 

nevezhetek az olimpiára 

·       a formahanyatlás időszaka alatt teljesített versenyek fizikai számainak átlagát 

összehasonlítom a kvótaszerzés időszakával 

·       előző versenyek (a formahanyatlás időszakát összehasonlítva a kvalifikáció szerzés 

időszakával) technikai számainak összehasonlítása, átlagolása 

Amennyiben egészségügyi probléma merül fel a felkészülési időszakban, a kvalifikációs 

időszakban, vagy annak lezárása után, a további versenyzést kizárólag a Sportkórház által 

kiadott igazolás ellenében engedélyezem. Abban az esetben, ha a Sportkórház nem állít ki 

igazolást a versenyző részére, visszavonhatom a válogatott versenyző olimpiai indulási jogát 

is. 

2019-ben mindenki (8 fő) kapott három világkupa indulási jogot, 4 fő pedig szükség esetén 

további egy indulási jogot kap a világkupa döntő indulásához szükséges ranglista pontok 

gyűjtése érdekében. 

2021-ben legfontosabb célunk továbbra is az olimpiai kvalifikáció. A kvalifikáció eléréséhez 

a legnagyobb esélyünk a világranglistán való minél jobb pozíció elérése, másik lehetőség a 

világbajnokságon megszerezhető egyéni kvóta, dobogós helyen. 
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A legfontosabb szempont a kvalifikáció megszerzése direkt kvalifikációs versenyeken, vagy 

ranglista alapon. Ez utóbbi esetén a világkupa sorozaton ki kell használnunk az indulási 

lehetőségeket. Az aktuális ranglista állás figyelembevételével az érintett versenyzőket 

delegálni fogom a UIPM hivatalos versenynaptárában megtalálható kvalifikációs versenyekre, 

ranglista pontgyűjtés céljából. 

o   A korán megszerzett egyéni kvóta nem jelent automatikus indulási jogot, csak 

kedvezményeket ad. Ezek a kedvezmények könnyíthetnek a felkészülésen, de kockázata 

van, amennyiben valaki kvalifikációt szerez és a fent felsorolt rendezési elvek alapján 

előrébb, vagy hátrébb rangsorolódik. 

Azokat a versenyzőket, akiknek nincs kvótája a 2019-es évről, a fenti információ ismeretében 

a szabad helyek függvényében jelölöm a világkupa sorozatba, kiemelt tekintettel a 

kvalifikáció megszerzésére. 

 
U24-es Európa-bajnokság 

 
Azok a második vonalban szereplő fiatal felnőttek, juniorok vagy ifjúsági korú versenyzők 

kapnak itt lehetőséget, akik kiharcolták az indulási jogot. Indokolt és szükséges a korosztály 

versenyeztetése tapasztalatszerzés céljából. 

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. 

 

A felnőtt válogató rangsorolása után, amennyiben szükséges, tekintetbe veszem a junior 

válogatási sorrendet. Amennyiben így sem jön össze az induló csapat, abban az esetben 

számolok az ifjúsági ranglistával is. 

 

Ha az egyéni verseny előtt rendezik meg a váltó versenyszámokat, 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, a helyszínen a 

teljesítmények tükrében döntök, valamint figyelembe veszem, hogy a folytatásban kinek lesz 

további szüksége versenyre. 

 
Nemzetközi versenyek „B” kategóriás versenyek 

 
A felnőtt Európa-bajnoksághoz egy „B” kategóriás nemzetközi verseny válogatónak lesz 

kiírva. Ezen indulnak azok, akik a Felnőtt Európa-bajnokság válogató sorozatában részt 

vesznek (7 fő).  

További lehetőségeket a nemzetközi versenynaptár, valamint a környező országok 

versenykiírásai alapján biztosítok azon versenyzők részére, akiknek szükséges a 

tapasztalatszerzés a felzárkózáshoz. 
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Tervezett indulások 

 

- Felnőtt Eb és VB:   5-5 fő 

- Junior: VB és Eb:    4-4 fő 

- U24 Eb:     4 fő 

 
Indokolt esetben ettől eltérő, nagyobb létszámú küldöttség is meghatározható. Elsősorban a 

váltóversenyekre való indulási jogra veszek figyelembe eredményeket, nem kötelező 

érvényűen. 

 
Eredményességi célkítűzések 

 
Olimpia: A női és férfi szakág egyeztetést követően közösen határozza meg a célokat, így egy 

érem és egy pontszerző helyet tűzött ki célként. 

 

Felnőttek: 

- egyéni döntők, 1-12. hely: 2 fő. Csapat harcban az aranyért, hagyományos és vegyes 

váltó: harcban a dobogóért. 

 

Juniorok: 

- egyéni döntők, 1-12. hely: 1 fő, 12-16 hely: 1 fő. Csapat harcban az aranyért, 

hagyományos és vegyes váltó: harcban az dobogóért. 

 
U24: 

- egyéni döntők, 1-6. hely 1 fő, 7-12 hely 1 fő, hagyományos csapat dobogó, váltó  

harcban a dobogóért. 

 
Általános kötelezettségek 

 
Annak érdekében, hogy felelősséget tudjak vállalni a versenyzőért, teljes körű rálátásra van 

szükségem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az orvosi vizsgálatok eredményeit ismernem 

kell. Azért a versenyzőért, aki nem érzi ennek szükségét, nem tudok felelőséget vállalni, így 

nem lehet tagja a válogatott keretnek.  

A kijelölt orvosi vizsgálatokon részt kell vennie, az ott elvégzett vizsgálatok eredményeibe a 

kapitánynak szükséges a belelátás, a versenyző hozzájárulásával. A hozzájárulás megtagadása 

a válogatott tagságból való kizárást vonhatja magával.  

 
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. 
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A világversenyekre való kijutást követően, aki lemondja bármely világversenyen való 

részvételi jogát, az egyben lemond a válogatottságáról is. Ezzel egy időben elveszíti 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 köteles. Azon versenyzők, akiket a Nemzetközi Öttusa Szövetség kijelöl a 

nemzetközi holléti jelenlét kitöltésére, azt kötelező érvényűnek veszik magukra nézve. 

A versenyző a dopping szabályzatot áttanulmányozza, megismeri, az abban foglaltakat 

tudomásul veszi és kötelezően betartja. 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 módosulása esetén: 

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

száma, útlevél módosítás, illetve valamennyi érdemi változás esetén. 

Ezeknek elmulasztása esetén, a szövetség az esetlegesen felmerülő költségeket kiszámlázhatja 

a versenyző egyesületének, valamint a szövetségi kapitány jogosult eltiltani a soron következő 

versenytől. 

 

Válogatott kerettag csak az lehet, aki igazolt versenyzője valamelyik klubnak, továbbá a 

válogatásba csak azt a versenyzőt számítom be, akit klubja minden válogató versenyre 

hivatalosan benevezte, és a versenyt befejezte. 

 

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

és a keret edzőtáborozásra való meghívás az esemény teljes időtartamára vonatkozóan 

kötelező, valamint az egészségügyi állapotfelmérőkön való részvétel nem választható, 

részükre szintén kötelező érvényű. Ez alóli felmentést előzetesen írásban a szövetségi 

kapitánytól kell megkérnie. 

 
A válogatott versenyzőknek a szövetségi kapitányok által előírt/kijelölt orvosi vagy terhelés 

élettani 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 nyomós indokkal lehet távol maradni (orvosi igazolás, iskolai 

elfoglaltság stb.). A válogatásban a szubjektív helyek eldöntésénél szempont lesz, illetve 

objektív segítséget ad a döntéshez. 

 
Az egészségügyi ellenőrzéseket csak a szövetségi kapitány által kijelölt keretorvos végezheti, 

de legalább is a vizsgálat eredményét megismerte, ellenőrizte és jóváhagyta. A keretorvos 

által így kiadott igazolás az irányadó. A keretorvos megkerülése esetén az egészségügyi 

„panaszokat” nem tudom figyelembe venni. 
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Amennyiben a szövetségi kapitánytól felmentést a részvétel alól nem kap és azt nem vis 

maior okozta, úgy a válogatott kerettag a válogatott keretből kizárásra kerülhet. 

 

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

keretből kizárásra kerülhet. 

 

Amennyiben a válogatási elvekben leírtak vis maior miatt nem tudnak teljesülni, abban az 

esetben a sportág eredményességének figyelembevételével a kapitány szubjektív elbírálás 

alapján alakíthatja azt a Szakmai Bizottság és az Elnökség egyszerű többségű jóváhagyásával.  

 

 

2020.10.01.        


