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Felnőtt és junior női keretek 2019. évi felkészülési 
és válogatási elvei 

 
Előzmények 

 
A 2017-es és 2018-as év rendkívül sikeres volt. A felnőtt női csapat a korábban világbajnoki 
címét egymást követő két évben is meg tudta védeni. Ez önmagában is fantasztikus 
teljesítmény, de figyelembe véve az egyéni teljesítményeket, nem is olyan meglepő. Mindkét 
évben, a felnőtt világversenyeken legalább két versenyző harcban volt a pontszerző helyekért, 
és egy kivétellel az összes világeseményről éremmel tértünk haza. A fiatalabbaknál is 
érezhető az előrelépés, ha nem is ennyire markánsan. Ugyanakkor az a tény, hogy egyéni 
érmünk és pontszerző helyek is születtek, biztató az utánpótlás helyzetére nézve. 
Összeségében sikeres és előremutató két évet zártunk. 
 

A felkészülésről 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a felkészülés egyesületi keretek között zajlik ezután is. Az eddig 
kialakított jó együttműködést a jövőben még szorosabbra kell kötni a szövetség és az 
egyesületek között, az edzőkkel és a versenyzőkkel egyaránt. E szoros kapcsolattartás és 
kontroll, valamint az ellenőrzés és számonkérés együttes hatása változást, szemléletbéli 
különbséget jelenthet a felkészülésben. 
Az egyesületi adottságok maximális kiaknázása kulcsfontosságú. A felkészülést segítő 
lehetőségek felkutatása, a különböző szakágakon belüli előrelépések keresése kiemelten 
fontos szempont. 
Ehhez szükséges a szakági edzőkkel a folyamatos szakmai konzultáció, kerekasztal beszélgetés 

▪ A 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 fent említett feladatokon túl természetesen a gyakorlati rész, vagyis az edzés a lelke az 
eredményességnek, ami nélkül bármilyen program csak elmélet maradna. 
 
Az egyesületi edzéseken kívül több összetartásos edzés van beillesztve a programba. Az eddig 
megszokott budapesti állomások mellett, a székesfehérvári régiós központ is szerves részévé 
válik a mindennapok műhelymunkájának. 
A megszokott vívó és lovas edzéseken túl közös úszó, lövő, valamint kombinált edzések is a 
felkészülés részévé válnak. 
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Az edzésprogram tervezésénél fontos szempont a jövőben az is, hogy a verseny 
lebonyolításához igazodva lesznek az edzésnapok meghatározva. Ezzel gyakrabban alakítunk 
ki olyan helyzeteket edzéseken, amelyek imitálják a versenyek programját, ritmusát. 
 
Mivel az Olimpiai kvalifikáció 2019-ben veszi kezdetét, az év meghatározó jelentőségű lesz. 
Ezen felül a soron következő világbajnokságot Budapest rendezi, így a felkészülés több 
szempontból is kiemelten fontos. Nincs sok idő az olimpiáig, ezért a felkészülés tervezésénél 
különös figyelmet kell hogy kapjon a fizikum fejlesztése (különös tekintettel a laser run 
számban) és a vívó teljesítmény kiegyensúlyozottsága. E két szám stabilizálása döntő lesz a 
sikeres szerepléshez. Lovaglásban az olimpiák színvonalát kell modelleznünk, így a soron 
következő magyar bajnokságok pályájának minőségét szükséges javítani, valamint többször 
kell olimpiai szintű lovas pályán lovagolnunk. 
 

Céljaink 

 
▪ csapatépítés 
▪ sikeres nemzetközi szereplés 
▪ ütőképes csapatok összeállítása 
▪ tehetséges fiatalok versenyeztetése, szakmai munkájának támogatása 
▪ 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) 

▪ junior és felnőtt korosztály laser run versenyrendszerébe való rutinszerzés, fizikai 
felkészülés a mezőny első harmadához  

 
Főbb események 

     (időpont)   (helyszín) 
Junior: 

▪ Peridot Fedett pályás  01. 28.-31.   Budapest 
▪ Junior OB    03. 09. - 10.   Budapest 
▪ Lengyel bajnokság II.  03. 29.- 31.    Drzonkow / POL 
▪ Utánpótlás OB   04. 13. – 14.   Székesfehérvár 
▪ Budapest Bajnokság   07. 06. – 07.   Budapest  
▪ Junior EB   06. 04.-09.   Drzonkow / POL  
▪ Junior VB    07.07. -  14.   Drzonkow / POL 
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Felnőtt: 
▪ Peridot Fedett pályás  01. 28. – 31.   Budapest 
▪ Világkupa 1   02. 27. - 03.03.  Kairó / EGY 
▪ Világkupa 2   04. 10. – 14.   Sofia / BUL 
▪ Világkupa 3   05. 02. - 06.   Budapest / HUN 
▪ Világkupa 4    05. 22. - 26.   Kladnó / CZE 
▪ Felnőtt OB   06. 15. – 16.   Budapest  
▪ Világkupa döntő  06. 27. - 30.   Tokió / Japán  
▪ Európa-bajnokság  08. 06. - 11.   Bath/ GBR 

▪ Világ Bajnokság  09.02. - 09.   Budapest / HUN 
▪ U24 Európa-bajnokság     Drzonkow / POL  

 
Edzőtáborok 

 
A versenynaptár sűrűsége és a korosztályok egymásra épülése miatt nagyon nehéz mindenki 
számára megfelelő időpontot kijelölni edzőtáborozásra. 
Az alapozó időszakban rendhagyó módon az őszi felkészülést megnyitó edzőtábort idén nem 
Tatán, hanem Japánban indítjuk. Ezzel párhuzamosan a második vonal és utánpótlás 
krosztálynak viszont Tatán, a megszokott időben tartjuk meg a felkészülés nyitó táborát. 
Közvetlenűl az első válogató versenyünk után (februárban) egy melegégövi tábort 
szervezünk, ahol lehetőség lesz megfelelő környezetben, ideális hőmérsékleti viszonyok 
között ráhangolódni a verseny időszakra. A verseny időszakban a közös, technikai számokra, 
elsősorban a vívásra épülő edzőtáborok szervezése az ideális, ahol minden egyéb 
edzésfeltétel adott a szakmai munka elvégzéséhez. 
A felnőtt Európa-banokságot, valamint a világbajnokságot megelőzően Tatán lesz egy 
kéthetes összetartó, és egyben ráhangoló tábor. 
 
Figyelembe véve a versenynaptár adta lehetőségeket a következő periódusokban tervezek 
edzőtáborokat: 
 
2018. október 15. - 25. - Lovas tábor  
2018. november 19. - december 01. között a felnőtt keret Japánba, míg az utánpótlás 
korosztály ugyanebben az időszakban Tatára megy táborozni 
2019. február 02.-17. – Rio de Janeiro 
2019. július 22. – augusztus 02. Tata 
2019. augusztus 18. – 30. Budapest 
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Nemzetközi versenyek 

 
A 2019-es világkupa döntővel megkezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak. Két úton lehet 
kvalifikációt szerezni: 

▪ Direkt kvótával a kijelölt kvalifikációs versenyeken 
▪ Ranglista pontokkal 

Ez az időszak a versenyeken való részvételünket döntően meghatározhatja. A 2019-es évet 
elsősorban az Európa-bajnokság és a világbajnokság határozza meg, hiszen ezen a két 
versenyen lehet egyrészről direkt kvalifikációt szerezni, másrészről értékes pontokat gyűjteni. 
Természetesen egyetlen esélyt sem hagyunk ki, így a tokiói Világkupa döntőn is részt veszünk. 
Az év hátralévő időszakára nehéz ennyire előre tervezni, mert elsősorban a már megszerzett 
kvóta(ák), vagy a ranglistán elfoglalt pozícióink határozzák meg, hogy szükséges-e pontgyűjtő 
versenyekre elmenni az év végéig, vagy elég a következő évi felkészülést elkezdni és 
koncentrálni a 2020-as világkupa sorozatra, versenyeire.  
 
Mint minden évben, 2019-ben is sűrű lesz a versenynaptár. Tovább nehezítik a 
versenyeztetést és a tervezést a junior korosztályt érintő iskolai kötelezettségek is, az 
érettségi vizsga, valamint a felnőtt és junior korosztályos versenyek közelsége és a 
korosztályok között felversenyzés. 
Versenyzési lehetőséget kap minden érintett versenyzőnek, aki érett a nemzetközi szinten 
való szereplésre. Minél nagyobb nemzetközi tapasztalatot kell szerezniük ahhoz, hogy a 
következő évek világversenyein nagyobb létszámban legyenek érdekeltek, valamint szorosabb 
versenyben kerüljenek oda. 
Ezt tovább erősítendő, a junior válogató versenyek egy részét szeretném nemzetközi 
feltételek mellett felmérni. 
 
Ezért azok a versenyzők, akik sérülés, vagy betegség miatt nem tudnak egy-egy versenyen 
elindulni, egyéb nemzetközi tornákon fognak részt venni. Azoknak a versenyzőknek, akik nem 
kerülnek ki az adott korosztály világversenyére, további versenyzési lehetőségeket próbálunk 
biztosítani a tapasztalatszerzéshez. 
Az idei évben harmadszor rendezik meg az U24-es Európa-bajnokságot. Sajnos ezt a versenyt 
nagyon rossz időpontban rendezik. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy erre a 
versenyre nagyon nehezen lehet összeszedni megfelelő számú és minőségű csapatot. 
Tapasztalatszerzésnek nagyon jó lehetőség, de sajnos nem azt a célt használja ki, amire 
kitalálták. A verseny célja a felnőtté válás és a junior korosztály közötti időszak támogatása 
lenne, amikor sok esetben elvesznek, motivációt veszítenek a versenyzők.  
A verseny időpontja, valamint a kis számú érdeklődés miatt nem írok ki külön válogatást, 
hanem a korosztályos ranglista, valamint a versenyzők bevethetőségének 
figyelembevételével fogom kijelölni az utazó csapatot. 
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Válogató versenyek 

 
Válogatók:  
 
Junior Európa – és világbajnokság 

- Fedett pályás Január 28. - 31. 

- Junior OB  Március 09. - 10. 
 
Felnőtt Európa – és világbajnokságra:  

▪ Fedett pályás Január 28. -31. 
▪ VK 1   02. 27.- 03.03.  Kairó / EGY 
▪ VK 2  04. 10. – 14.  Szófia / BUL 
▪ VK 3  05. 02.- 06.  Budapest / HUN 
▪ VK 4  05. 21. – 26.  Kladnó / CZE (szükség esetén) 

 
Junior Európa – és világbajnokság válogatási elvek: 

 
Két versenyt jelölök ki válogatónak: egy nemzetközi, de mégis hazai rendezésű versenyt 
(Fedett pályás) és a korosztályos junior bajnokságot. 
Így a hazai korosztályos bajnokságokon túl, a nemzetközi porondon is szerephez jutnak azok a 
versenyzők, akik aspirálnak a válogatottságra. Mindkét versenyen minden érdekelt szerephez 
jut, így egyenlő feltételek mellett versenyezhetnek. 
 

▪ A fedett pályás versenyen, aki döntőbe jut, annak a selejtező/döntő 
teljesítménye közül a jobbik eredményét veszem figyelembe. 

▪ Abban az esetben, ha valaki a fedett pályás versenyen döntőbe jutott, a két 
verseny összpontszámából a leggyengébb lovaglását kiveszem. A két 
verseny eredménye adja a sorrendet. 

 
A ranglista első két helyezettje objektív kerettag, a 3. és 4. versenyző és a váltó személyeire 
szubjektív javaslatot teszek. 
 
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.  
 
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 oknál fogva. 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. 

 
Amennyiben az indoklásban leírtak nem érvényesülnek, abban az esetben a ranglista 
helyezések az irányadók. Így a ranglista 1-2 helyezettje objektív kerül kijelölésre, és a csapat 
3.  4., illetve esetlegesen további tagjaira szubjektív teszek javaslatot. 
 
Az Európa-bajnokságon mutatott esetleges gyenge teljesítmény esetén a világbajnokságon 
való részvétel megvonható a versenyzőtől.  
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Felnőtt Eb és VB válogató versenyek 

A 2019-es évvel megkezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, így nagyon fontos a világkupa 
sorozaton és a világkupa döntőn való jelenlétünk, amely versennyel elkezdődik az olimpiai 
kvalifikációs időszak. 

Továbbá lényeges a fiatal versenyzők számára a versenyzési tapasztalatok gyűjtése a 
világkupa sorozaton való részvételekkel. 

1)      A Peridot fedett pályás verseny lesz az első állomása a válogatásnak. Ezen a 
versenyen az elért eredmények alapján jelölöm ki a világkupa sorozaton részt vevő (8 
fő) versenyzőket, a három címvédő csapat világbajnok mellé. (Kovács Sarolta, 
Földházi Zsófia, Alekszejev Tamara) 

A három lány mellett a ranglista első 3 helyezettje automatikusan, két fő pedig 
szubjektív kerül kijelölésre. 

2)      Az első világkupán indulási lehetőséget kap Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, 
Földházi Zsófia, illetve plusz 1 fő bizonyíthat mellettük. Az ő személyét, a Fedett 
pályás verseny alapján, vagy a lehetőségek függvényében fogom kijelölni. 

A 2. világkupára a válogatásban résztvevő további 4 versenyzőt jelölök ki 

A 3. világkupán - amit Magyarország rendez - 12 fő indulására van lehetőség. A 8 fő 
mellett az utánpótlás korú versenyzők közül jelölök indulókat. Négy főre a világkupát 
megelőző versenyeken mutatott kép alapján teszek javaslatot. 

A 4. világkupára azok kapnak indulási lehetőséget, akiknek szükséges a versenyzés. A 
válogatás miatt szükséges versenyezni, világkupa pontok gyűjtése miatt, vagy 
szimplán versenyeztetés végett szükséges indítani őket. 

Az első három világkupa tartozik szorosan a válogatásba. Fejenként két-két világkupán való 
indulási lehetőséget kap mindenki. Amennyiben betegség, vagy iskolai elfoglaltság miatt 
valaki nem tud indulni a két világkupából csak egyen, azoknak a 4. világkupán lesz 
lehetőségük versenyezni, pontot gyűjteni a válogatásba.   Így alap esetben az első három 
világkupa válogat, de amennyiben valaki nem tud ezek közül valamelyiken indulni, annak/ 
azoknak a versenyzőknek a 4. világkupa számít be a válogatásba, mint második verseny.  Így 
a 4. világkupa után két-két verseny figyelembevételével fogom kijelölni az indulókat a 
kvalifikációs Európa-bajnokságra, valamint világbajnokságra. Amennyiben 4. világkupát nem 
kell figyelembe vennem, abban az esetben a csapat kijelölést szubjektív elbírálás szerint 
teszem meg. 
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Így minden versenyző egyenként két -két világkupa indulási jogot kap. 

Két verseny összpontszáma, mínusz a leggyengébb lovas eredménye adja a sorrendet. 

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

1. Két döntő összpontszáma, mínusz leggyengébb lovaglás 
2. Egy döntő, egy selejtező 
3. Két selejtező 

Minden esetben a magasabb összpontszám dönt. 

• Az a versenyző, aki csak egy döntőbe tudja magát kvalifikálni az nem előzheti meg azt 
a versenyzőt, aki két döntőbe is bejutott. 

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

Az utazó csapat a következőképpen alakul. A ranglista első két helyezettje objektív 
kerettag, a 3.  és 4. indulót, valamint váltó tago(t, - 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. 

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. 
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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. 

Kairó:                               Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia+ 1 fő 

Szófia:                             Válogatott keret további tagjai (4 fő) 

Székesfehérvár:          A válogatott (8fő) kívül junior korosztályban versenyzőt fogok jelölni, 
az év közben mutatott teljesítmények alapján 

Kladnó:                           Azok indulnak, akiknek szüksége lesz további versenyre, 

Világkupa döntő:        Azok kapnak lehetőséget, akik kiharcolják a jogot. 

Világkupák: 

-          1. Világkupa                         Február 27. – Március 03. 

-          2. Világkupa                          Április . 04. 10. – 14. 

-          3. Világkupa                          Május 02. – 06. 

-          4. Világkupa                          Május 21.- 26. 

2020-as Tokiói Olimpia 

A 2019. év júniusában, a Világkupa döntővel kezdődik 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 kell ragadnunk ahhoz, hogy 
kvalifikációt szerezzünk. 

Az év hátralévő részében megrendezésre kerülő Európa-bajnokság és világbajnokság az 
olimpiai kvalifikációt tekintve fontos állomások. Kiemeltebb esemény számunkra, hiszen az 
Európa-bajnokságon (2019-ben) az első 8 helyezett szerezhet kvalifikációt (nemzetenként 1 
fő), a Világbajnokságon (2019-ben) az első 3 helyezettje ugyanezen rendezési elv mellett 
(nemzetenként 1 fő). 

A következő évi világbajnokságon (2020-ban) szintén 3 fő kvalifikálódig az olimpiára a fent 
említett rendezési elv mentén. 

Mindhárom esetben nemzetenként egy-egy fő kap kvótát. 
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▪ 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 elindul az az egyéves 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 szerezhet kvalifikációt az olimpiára. 

Figyelembe véve az évközi eredményeket, az esetlegesen már kvalifikált versenyzők számát, 
a világbajnokság lezártával végig kell gondolni: 

▪ érdemes-e olyan versenyekre elutazni, ahol kvalifikációs pontokat lehet gyűjteni, 
melyekkel pozícionálni tudjuk magunkat a ranglistán? 

▪ a megszokott felkészülési programmal készülni. Őszi alapozás, tavaszi kvalifikációs 
sorozat a világkupákkal 

 
 Olimpiai kvalifikációs válogatási elvek 

A három többszörösen világbajnoki csapat címvédő (Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara és 
Földházi Zsófia) versenyzők automatikusa kerettagok. Hozzájuk csatlakozik további 3+2 fő, 
akiknek személye a 2019-es év fedett pályás (2019. 01.24.-27.) teljesítménye alapján (3 fő), 
valamint szubjektív (2 fő) alakul ki. 

·       3 fő kiemelt mellé 3 fő a fedett pályás alapján, 2 fő pedig szubjektív 

Így alakul ki az a csapat, akik indulhatnak az olimpiai kvalifikációkért. 

2019-es válogatás alapján bekerült versenyzők (3 fő), valamint a szubjektív csapattagok (2 
fő), jelentős formahanyatlás esetén, vagy komoly sérülés esetén ki lehet kerülni az olimpiai 
keretből, és a 2020-as fedett pályás versenyen a megüresedett helyekre ranglista alapján 
lehet bekerülni. A megüresedett helyre/helyekre csak nagyon indokolt esetben töltöm fel a 
létszámot. 

- A ranglista pontok gyűjtésének jelentősége miatt előfordulhat, hogy az 
olimpiai keret leszűkül 6 főre. 

Abban az esetben fordulhat elő, amennyiben a 2019-es szezonban még egyetlen egy 
kvalifikációt sem szereztünk  
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Szűkítési szempontok: 

1.      Ranglista alapján 4 fő, szubjektív 2 fő 

2.      A szubjektív két helyre alapvetően a nemzetközi ranglista (Olimpiai ranglista) 
rangsorolása a rendezési elv, de ha két versenyző között minimális (10-20 pont) 
különbség van, akkor szubjektíve előrébb rangsorolhatom a versenyzőt. Nyomós érvek 
és a Szakmai Bizottság jóváhagyása mellett. 

A válogatási szisztéma -  a megszerzett kvalifikációs helyek rangsorolt erősorrendje – az 
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 
szubjektív módon döntöm el, kit jelölök az olimpiára. 

o   2020-as VB 1.-2. helyezés 

o   2019-es VB 1.-2. helyezés 

o   2019-es 2020-as VB 3.-3. helyezése 

o   2019-es Eb 1.-2. helyezése 

o   2020-as VB 4.-6. helyezése (amennyiben a 2020.06.01. lezárult ranglistán 
kvalifikálta magát) 

o    2019-es VK döntő 1 hely 

o   2019-es Eb 3. helyezése 

o   2019-es VB 4-6 helyezés (amennyiben a 2020.06.01. lezárult ranglistán 
kvalifikálta magát) 

o   2019-es Eb 4-8 helyezése, vagy a 9. helyezés, amennyiben a kvóta helyek 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 
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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. amennyiben a Sportkórház nem állít ki igazolást a 
versenyző részére, abban az esetben visszavonhatom a válogatott versenyző olimpiai 
indulási jogát is. 

2019-ben mindenki (8 fő) kap három világkupa indulási jogot, 4 fő pedig szükség esetén 
további egy indulási jogot kap a világkupa döntő indulásához szükséges ranglista pontok 
gyűjtése érdekében. 

2020-ban az a versenyző, akinek már van egyéni kvalifikációja, a szövetségi kapitánnyal 
egyeztetve kérheti, hogy mely további világ kupákon szeretne rajthoz állni, amelyek a 
legjobban illeszkednek a felkészüléséhez.  

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 figyelembe vételével 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. 

Az a versenyző, aki szerzett már kvalifikációt, dönthet abban, hogy hány világkupán szeretne 
indulni a 2020-as versenyszezonban. (1, 2 vagy 3) 

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. 
 
Válogatás: A fedett pályás verseny, valamint a Felnőtt Országos Bajnokság versenyein elért 
eredmények összpontszáma ad egy rangsort, melyből a leggyengébb lovaglás kiesik.  
Amennyiben szükséges, a junior válogató sorozat eredményeit is ranglista alapon veszem 
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figyelembe. Abban az esetben, ha nincs elég junior induló a versenyre, az ifjúsági ranglistát is 
számításba vehetem. 
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. 
 
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 döntök, valamint figyelembe veszem, hogy a 
folytatásban kinek lesz további szüksége versenyre. 
 

Tervezett indulások 

 

- Felnőtt Eb és VB:   5-5 fő 

- Junior: VB és Eb:   4-4 fő 

- U24:    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 

 
Felnőttek: 

- egyéni döntők, 1-12 hely: 2 fő. Csapatharcban az aranyért, hagyományos és vegyes 
váltó: harcban a dobogóért. 

 
Juniorok: 
- egyéni döntők, 1-12 hely: 2 fő. Csapatharcban 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 

 Felkészülési terv  

Újra sikeres évet tudhatunk magunk mögött az egyéni és csapat éremszerzések területén 
egyaránt. A tapasztalatokat felhasználva, további szakmai megújulásra lesz szükségünk, új 
szempontokat kell figyelembe vennünk és kell nekivágnunk a következő idénynek, az 
olimpiai kvalifikációs időszaknak. 



női keret válogatási elvei 2019 
készítette:Kállai Ákos 

 

 

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: 

Az első makrociklus (2018. október - 2019. január) a szokásos lovas edzőtáborral kezdődik 
Babatvölgyben, és a budapesti Peridot Fedett pályás Bajnoksággal zárul. A fizikai számok 
terhelése elsősorban aerob zónában történik, minimális anaerob alaktacid energianyeréssel 
kombinálva, így a ciklusban elsősorban intenzitásban alacsony, terjedelemben fokozatosan 
növekvő mennyiségű. 

Technikai számok esetében nagy figyelmet fordítunk az esetleges technikai hiányosságok 

fejlesztésére, új elemek, mozdulatok tanulására, speciális mozdulatokhoz köthető 

koordináció fejlesztésére. Célunk a meglévő tudástár rögzítése, amennyiben szükséges, és új 

mozdulatok betanulása, majd ezek mozgás anyagának készségszintre való emelése a 

mozdulat-gyorsaság fejlesztése, a meglévő technika megtartása, vagy annak fejlesztése 

mellett. Fontos az alapgyakorlatok számának növelése, azok készségszintjének rögzítése. 

Lovaglás: 

A lovastáborban állóképességi feladatokat fognak végezni a versenyzők 1 ½ - 2 órás 
időintervallumban, 20-30 km-es távokon, terepen, természetes akadályokkal tarkítva. 
Iskolalovaglás, tartásjavítás és ügyességi feladatok lesznek futószáras képzéssel 

Vívás: 

A felkészülés elsősorban a vívó lábmunka megerősítésére fókuszál. A vívó mozgások 
helyes végrehajtásának gyakorlásával, illetve az edzőtáborban a nemzetközi 
ellenfelekkel való kötött vívással fog zajlani. 
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Úszás: 

Az úszásnemek - különösen a gyorsúszás - technikai képzése. Az úszás sportági 
ügyesség, valamint az aerob állóképesség fejlesztése a cél. A szárazföldi kiegészítő 
edzéseken a törzsizomzat fejlesztése a feladat. 

Lövészet: 

A versenyzők visszatérnek az alapozásra, ahol az lövészet mozdulatsorának, 
gyorsaságának gyakorlása és a lövések számának emelése a fő feladat. Ezen kívül 
lényeges a speciális erősítő gyakorlatok végrehajtása. 

Futás: 

A hosszabb távok, terepfutások és az alap állóképességi munka jellemzi a versenyzők 
felkészülését. 

A második makrociklus (2019. február - június) a vegyes felkészülés időszaka. Magába 
foglal két edzőtábort, a világkupa négy fordulóját és a döntőjét, valamint a 
korosztályos Magyar Bajnokságokat. 

Fizikai számok terén: konkrétan vegyes terhelésű időszak (aerob, anaerob - laktacid és 

alaktacid egyaránt - és aerob-anaerob küszöbön is). 

Technikai számoknál cél a fedett pályás versenyen tapasztalt esetleges hiányosságok 

korrigálása. Edzéseken több versenyszituációs gyakorlatot végeznek. Ez időszak alatt több 

világkupa is lesz, ezek kiváló lehetőségként szolgálnak arra, hogy élesben gyakorolják az első 

makrociklus tudásanyagát, és a fizikai számok terén a visszajelzések alapján még lesz idő 

finomítani, változtatni a felkészülési terven.  Az edzéseken begyakorolt technikai repertoárt 

éles versenyhelyzetekben kiválóan lehet gyakorolni, rögzíteni. 

Lovaglás: 

Az ülést javító kengyel nélküli (heti egy alkalom) munkából való átmenet az 
ugrómunkába.  Pálya lovaglások, illetve összetett akadályok, vonalvezetések gyakorlása 
a versenyekre való felkészülés érdekében. 

Vívás: 

Az alapozásra jellemző vívólábmunka csökkentése. Heti rendszerességgel való 
körvívások beiktatása különböző személyre szabott versenyfeladatokkal. 
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Úszás: 

A makrociklus úszás szempontjából az aerob és az anaerob laktacid energia rendszerek 
fejlesztéséről szól. 

Lövészet: 

Az edzéseket most is precíziós feladatokkal kezdik a versenyzők. Ritmusfeladatokat 
nagyobb mennyiségben építjük be a versenyszerű feladathoz való felgyorsításhoz.  Sok 
ritmusmunka, rövidebb-hosszabb sorozatokba ágyazva. 

Futás: 

Jellemző az időszakra a heti egy alapozó jellegű tartós futás. Továbbá az intervallumos, vagy 
egy-két szakaszos edzés, mely lövészettel kombinált. Ezen felül a könnyebb napokon az 
átmozgató futás, futóiskolázás. 

A harmadik makrociklus (július - szeptember) foglalja magába a végső felkészülést a felnőtt 
Európa-bajnokságra és a világbajnokságra. 

A fizikai számok terén ebben az időszakban vegyes jellegű terhelést tervezünk, de a formába 

hozás sokkal konkrétabb hangsúlyt kap, mint a korábbi makrociklusok során (ott 

gyakorlatilag csak felpihentetésről beszélnék). 

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.  

Lovaglás: 

Az elsődleges feladat már az ugrómunkára van hangsúlyozva.  Pálya lovaglások, 
összetett akadályok, kötött vonalvezetések gyakorlása, a versenyekre való felkészülés 
érdekében. 

Vívás: 

Verseny szituációk gyakorlása. Heti rendszerességgel bekapcsolódik a versenyszerű 
körvívás. Személyre szabott feladatok gyakorlása az edzéseken és a versenyszerű 
vívásokon egyaránt. 

 

 



női keret válogatási elvei 2019 
készítette:Kállai Ákos 

 

 

Úszás: 

Ebben a ciklusban az aerob energiarendszer szinten tartása és a versenytáv specifikus 
anaerob energiarendszer (laktát- előállítás és tolerancia) fejlesztése - ötvözve a 
versenytáv taktikai elemeivel - a fő csapásirány, itt már a “finom hangolásé”, a formába 
hozásé lesz a fő szerep. 

Lövészet: 

Nagyobb mennyiségben épülnek be az edzés munkába a ritmusfeladatok, hogy a 
versenyekre rögzüljön a nagyobb tempóban végrehajtott feladatok. Versenyszerű 
szituációk gyakorlása (kombinált formában a futással). 

Futás: 

Heti több intervallumos és egy-két szakaszos (laser run) edzés továbbra is jellemző a 
felkészülésre, melyeket lövészettel kombinálva, versenyhelyzetet teremtve alakítunk ki a 
versenyzőknek. Rövidebb-gyorsabb távokat követően iramváltásokkal, magasabb 
pulzusszámmal végrehajtott lövészet gyakorlása. 

Az erős úszó napokon futóiskola, átmozgató futással edzenek a versenyzők. 

A negyedik makrociklus (szeptember – október) tulajdonképpen az utolsó világversenyt 
követő időszak, mely öt hét teljes pihenőből áll. 

A világversenyeket 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. Ezek alól a nem igazolt 
távolmaradás, a válogatott keretből való kizárást vonhatja maga után. 
 
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 
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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: 
- edzői, lakcíme, 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 minden válogató versenyre klubja 
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 állapot felmérőkön való részvétel nem választható, 
részükre szintén kötelező érvényű. Ez alól 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 
vizsgálhatja, 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 veszem figyelembe venni. 
 
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. 
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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 eredményessége figyelembe vételével a kapitány szubjektív elbírálás 
alapján alakíthatja azt a Szakmai Bizottság és az Elnökség egyszerű többségű jóváhagyásával.  
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