
 

 

1 Az ifjúsági korosztály /U17-U19/ 2020-2021.évi felkészülési 

 és válogatási elveinek módosítása 
 

 

Előzmények: 
 

A nemzetközi és a magyar sportéletet is alapjaiban rengette meg a koronavírus-járvány. 

Elhalasztották az olimpiát, az ifjúsági olimpiát, leálltak, illetve félbeszakadtak az olimpiai 

kvalifikációs versenyek, világversenyek és a különböző bajnokságok is.  

A kialakult helyzet minden téren nagyon nehéz volt egy sportoló számára: felborult az 

edzésprogram, korlátozottak voltak a lehetőségek, a szigorú menetrend és tervezés meghiúsult, 

nagy volt a bizonytalanság. 

Az utánpótláskorúakat is nagy erőpróba elé állította a koronavírus-világjárvány: sportolók, 

edzők, klub- és szövetségi vezetők együtt keresték a megoldásokat a felfordult világban. 

A COVID-19 terjedése az egész világot befolyásolta és gyors döntések meghozatalára késztette. 

Egyik napról a másikra kellett és kell alkalmazkodnunk a folyamatosan változó helyzethez. A 

sportolók mentális erejét és alkalmazkodóképességét is alaposan próbára tette a kialakult 

szituáció, s a világjárvány miatt mindenkinek rá kellett találni a saját megküzdési stratégiájára. 

Az elhúzódó járványveszély és a korlátozó intézkedések miatt a hazai és a nemzetközi 

versenynaptár újból átrendeződött. 

Az így megváltozott nemzetközi versenyprogram tette indokolttá a válogatási elvek 

módosítását. 

Az eredeti időponttól eltérve, az U17-U19 világbajnokság 2021 februárjáról, átkerült július 05-

10-re, illetve az U17-U19 Eb pedig augusztus végére, szeptember elejére. 
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Felkészülésről: 

Nehéz időket éltek a sportolók és az egyesületek, elvégre a koronavírus-járvány elválasztotta a 

gyerekeket edzőiktől, a klubok nem tudták betölteni eredeti funkciójukat. Sorra zártak be a 

létesítmények, vívótermek, uszodák, sportpályák - a versenysport követelményeit egyre 

nehezebb volt megteremteni. 

Az egyesületek igyekeztek segíteni: videós oktatóanyagokat, egyéni edzésterveket küldtek, 

mentál tréneri és orvosi tanácsadást nyújtottak online platformokon keresztül.  

Az eddigieknél is szorosabb és kontrolláltabb kapcsolatra kell törekednünk az egyesületekkel, 

edzőkkel és a versenyzőkkel egyaránt. 

Az utánpótlás korosztály felkészülése továbbra is egyesületi keretek között zajlik. 

A technikai számok: 

- Vívás: A párbajtőr-válogatott programjának függvényében a vívóválogatottal együtt 

zajlik a Nemzeti Sportcsarnokban, sajnos egyre nehezebben.  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 megvalósítására. Főként az egyesületi 

adottságokat kell maximálisan kihasználni, ezen felül pedig keresni kell azokat a 

lehetőségeket, amelyek elősegíthetik még a jobb felkészülést. 

 

Céljaink: 
 

- csapatépítés 

- sikeres nemzetközi szereplés 

- ütőképes csapatok összeállítása 

- tehetséges fiatalok versenyeztetése, versenyrutin megszerzése, szakmai munkájuk 

támogatása 

- közös edzések edzőtáborok, megszervezése, kivitelezése 

- fiatalabb válogatottak, utánpótláskorú versenyzők folyamatos felzárkóztatása, beépítése 

a keretbe 

 

 



 

 

3 
Főbb események: 

 

 

U17 

- Junior és U19 OB   2020.11.-06-08 Székesfehérvár 

- U17 OB    2020.11.21  Székesfehérvár 

- Laser Run Mikulás Kupa  2020.12.08  Budapest 

- Évadzáró junior és U19 válogató 2020.12.12-13  Budapest 

- U17-U19-Junior válogató  2021.01.09-10   Budapest 

- U17 National Ranking Competition #1 2021.01.22-24  POL /Drzonkow/ 

- U17 National Ranking Competition #2 2021.03.19-21  POL /Drzonkow/ 

- PBT KUPA 1. FORDULÓ  2021.03.26  Budapest 

- PBT KUPA 2. FORDULÓ  2021.04.11  Budapest 

- Budapest Bajnokság   2021.04.22-25  Budapest 

- PBT KUPA 3. FORDULÓ  2021.04.30  Budapest 

- Ifi Ob     2021.05.13-14  Budapest 

- Junior OB    2021.05.15-16  Budapest 

- PBT KUPA 4. FORDULÓ  2021.06.06  Budapest 

- VB     2021.07.05-10  EGY /Alexandria/ 

- Eb     2021.08.28-09.05 POR /Caldas da Rainha/ 

- Olympic Hopes   2021.10.21-24  POL /Spala/  

 

 

U19 

- Junior és U19 OB   2020.11.06-08  Székesfehérvár 

- Évadzáró junior és U19 válogató 2020.12.12-13  Budapest 

- U19-junior válogató   2021.01.09-10  Budapest 

- U19 National Ranking Competition #1 2021.01.22-24  POL /Drzonkow/ 

- Felnőtt OB-Peridot Hungarian 2021.02.27-03.02 Budapest 

- U19 National Ranking Competition #1 2021.03.19-21  POL /Drzonkow/ 

- Budapest Bajnokság   2021.04.22-25  Budapest 

- U19 válogató    2021.04.23-25  POL /Drzonkow/ 

- U19 OB    2021.05.13-14  Budapest 

- Junior OB válogató   2021.05.15-16  Budapest 

- VB     2021.07.05-10  EGY /Alexandria/ 

- Eb     2021.08.28-09.05 POR /Caldas da Rainha/ 

- Olympic Hopes   2021.10.21-24  POL /Spala/ 
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Edzőtáborok: 

 

Mind hazai, mind nemzetközi edzőtábort tervezni nagyon körülményes lett, egyben 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, 

és helyszíneket tudunk lefoglalni, amelyek csak a megfelelő feltételek mellett teljesülhetnek. 

Éppen ezért év elejére még nem tervezünk semmi konkrétat, de elsőbbséget élveznek majd azok 

helyszínek, amelyeket az előző évekből már ismerünk. Így bármikor rövid idő alatt meg tudunk 

szervezni akár egy tatai, akár egy nemzetközi edzőtábort egyaránt. 

 

Válogató versenyek: 

 

U17 VB-Eb-re 

- 2020.11.21  válogató 

- 2020.12.08  Laser Run Mikulás Kupa+ úszással kiegészítve válogató 

- 2020.12.12  Évadzáró válogató 

- 2021.01.09  U17 válogató 

- 2021 PBT KUPA 1. FORDULÓ  válogató 

- 2021 PBT KUPA 2. FORDULÓ  válogató 

- 2021 PBT KUPA 3. FORDULÓ  válogató 

- 2021 PBT KUPA 4. FORDULÓ  válogató 
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U17 /VB-Eb 

Az év korai szakaszában, a februárra tervezett világbajnokság miatt a válogatást már 2020-ban 

el kellett kezdenünk. Az eddig megrendezett versenyek mellé még újabb négy, szintén válogató 

versenyt rendezünk. / PBT KUPA 1-2-3-4. FORDULÓ / 

A megváltozott nemzetközi versenynaptár miatt a világbajnokság július elejére, az Európa-

bajnokság időpontja augusztus végére, szeptember elejére tolódik. 

A válogató versenyeken elért eredmények (úszás és a kombinált szám összeadott pontszáma) 

alapján alakul a versenyzők helyezése. Ennek megfelelően a kijelölt nyolc háromtusa verseny 

eredménye rangsorol, melyből a 3 legjobb és az utolsó PBT Kupa (PBT Kupa 4) versenye 

számít. Így a 4 verseny pontszámainak összeadásából alakul ki majd a végleges sorrend. Az így 

kapott ranglista alapján az első két helyezett az objektív kerettag.  A 3. és a 4. versenyzőkre 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 öttusaszövetség aktuális 

keretorvosa által ellenőrzött és elfogadott kezelési eljárással lett orvosolva. Egyéb esetekben 

nem tudok tekintettel lenni rá. 

A váltóversenyekre a válogató sorozatban nyújtott teljesítmény alapján teszek javaslatot. 

Indoklás: 

A fent leírt szubjektív helyek azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a versenyző rajta kívül 

álló 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. 
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U19 VB/Eb-re 

- 2020.11.06-08. U19 OB 

- 2020.12.12-13. Évadzáró U19 válogató 

- 2021.01.09-10. U19 válogató 

- 2021.04.23-25. Lengyel bajnokság 

- 2021.05.14.  U19 OB 

- 2021.05.16.  Junior OB 

U19 /VB/Eb 

Az év korai szakaszában a februárra tervezett világbajnokság miatt a válogatást már 2020-ban 

el kellett kezdenünk. A megváltozott nemzetközi versenynaptár miatt a világbajnokság július 

elejére, az Európa-bajnokság időpontja augusztus végére/szeptember elejére tolódik.  

Az eddig megrendezett versenyek mellé 2021-ben még újabb 3 válogató versenyt szervezünk. 

Az elért eredmények alapján alakul ki a versenyzők helyezése. Ennek megfelelően, a kijelölt 

hat négytusa verseny eredménye rangsorol, melyből az első 3 versenyből a legjobbat, a másik 

három versenyből pedig a két legjobbat veszem figyelembe. Az így kiválasztott három 

négytusa- verseny pontszámainak összeadásából alakul ki a végső sorrend.  

Habár ezek a versenyek többnyire lovaglással együtt kerülnek megrendezésre, a versenyek 

eredményeit a lovaglás szám nélkül veszem figyelembe. Az így kialakult ranglista alapján az 

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

váltó tagokra szubjektíven teszek javaslatot.  

A szubjektivitásnál elsősorban a válogató versenyeken elért eredményekkel számolok. 

A döntésemnél tekintetbe 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 

öttusaszövetség mindenkori keretorvosa által ellenőrzött és elfogadott kezelési eljárással lett 

orvosolva. Egyéb esetekben nem tudom elfogadni a kifogást. Azok a másodéves ifi versenyzők, 

akiknek nincs sikeres lovasvizsgája, hiába harcolta ki a jogot az indulásra, nem vehet részt a 

világbajnokságon. 

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

A fent leírt szubjektív helyek azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a versenyző rajta kívül 

álló 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. 

 

Tervezett indulások: 

 

- U17-U19 VB: 4-4 fő 

- U17-U19 EB: 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. 

Természetesen mindent átírhat a járvány és más időpontba kerülhetnek a versenyek. 

 

Eredményességi célkitűzések: 

 

Legalapvetőbb eredményességi célkitűzésünk, hogy az utánpótláskorú versenyzők olyan szintű 

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

juniorként és felnőttként megnyugtatóan helyt tudjanak majd állni. Pl: Barta Luca, Gulyás 

Michelle, Guzi Blanka, Kardos Bence. 

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

túlszárnyaljuk. 
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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 

 

Általános kötelezettségek: 

 

A felkészülés eredményessége érdekében minden válogatott versenyző köteles a kijelölt 

válogatott táborokban részt venni. Ezek alól a nem igazolt kitérés a válogatott keretből való 

kizárást vonhatja maga után. 

Versenyző a doppingszabályzatban leírtakat kötelező érvényűnek veszi magára nézve, 

áttanulmányozza és tudomásul veszi. Ennek be nem tartása esetén 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. 

Akiket a Nemzetközi Öttusa Szövetség megjelöl a nemzetközi holléti jelenlét kitöltésével, azt 

adott versenyző magára nézve szintén kötelező érvényűnek veszi.  

Valamennyi versenyző változásbejelentési kötelezettséggel tartozik a Magyar Öttusa Szövetség 

felé az alábbi adatok változása esetén:  

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

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

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

benevezett, és a versenyt befejezte. 

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

keretedzésen és edzőtáborozáson, valamint egészségügyi állapotfelmérőkön kötelezően részt 

vesznek, és ez alól felmentést 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 kizárásra 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 köteles pótolni a 

versenyző. Az ellenőrzések kihagyása a válogatott keretből való kizárást vonhatja maga után.  

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

vagy legalább a vizsgálat eredményét ellenőrizte és jóváhagyta, vagyis az így kiadott igazolás 

az irányadó. A keretorvos 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 kizárásra kerülhet. 

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

esetben a sportág eredményessége figyelembevételével a kapitány szubjektív elbírálás alapján 

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

 

2021.01.26.                                                                                               Szloboda József 

                                                                                                                utánpótlás kapitány 


