
Az ifjúsági korosztály /U17-U19/ 2022.évi felkészülési 

 és válogatási elvei 

 

Előzmények: 

 

2020-ban a nemzetközi és a magyar sportéletet is alapjaiban rengette meg a koronavírus-

járvány. Elhalasztották az Olimpiát, az ifi Olimpiát, leálltak illetve félbeszakadtak az olimpiai 

kvalifikációs versenyek, világversenyek és a különböző bajnokságok is.  

A kialakult helyzet minden téren nagyon nehéz volt a sportolók számára: felborult az 

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

romokban hevert, nagy volt a bizonytalanság. 

2021-ben igaz korlátozásokkal, de újraindult a sportélet: edzőtáborokba járhattunk, hazai és 

nemzetközi versenyeken szerepelhettünk. 

Ennek ellenére a fiatalok a világversenyeken jól teljesítettek érmekkel térhettek haza. 

 

Felkészülésről: 

 

A felkészülést a megszokott menetrendben tudtuk elkezdeni, de természetesen a COVID-19 

járványügyi szabályokat maximálisan figyelembe véve és betartva. 

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 már több alkalommal is megrendezett utánpótlás vívótáborok sikerén felbuzdulva 

szeretnénk ezt a hagyományt folytatni és minél gyakrabban szervezni közös vívótáborokat és 

edzéseket. 

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.  

 

 



Céljaink: 

 

- csapatépítés 

- sikeres nemzetközi szereplés 

- ütőképes csapatok összeállítása 

- tehetséges fiatalok versenyeztetése, verseny rutin megszerzése, szakmai munkájának 

támogatása 

- közös edzések edzőtáborok, megszervezése, kivitelezése 

- fiatalabb válogatottak, utánpótlás korú versenyzők folyamatos felzárkóztatása, 

beépítése a keretbe 

- az új versenyformához való gyors alkalmazkodás, átállás, 

 

 

Edzőtáborok: 

 

Mind hazai és nemzetközi edzőtábort tervezni nagyon nehéz, egyben rengeteg kockázattal is 

jár. Jelenleg terveket készítünk, és potenciális helyszíneket térképezünk fel, amelyek csak a 

megfelelő feltételek mellett teljesülhetnek. 

Éppen ezért év elejére még nem foglaltunk semmi konkrétat, de szem elött tartjuk azokat a 

lehetőségeket, amelyeket az elöző években már használtunk. Így bármikor rövid idő alatt meg 

tudunk szervezni akár egy Tatai, vagy nemzetközi edzőtábort egyaránt. 

 

 

 

Nemzetközi versenyek 

 

Szeretnénk minél több külföldi versenyen részt venni, hogy tapasztalatokat szerezzünk. 

Célunk, hogy a következő évek világversenyein minél nagyobb létszámban legyenek 

érdekeltek versenyzőink. 

 

 

 

 



 

 

Főbb események: 

 

U19 

 

- U19 OB    2022.03.24-03.27 Budapest 

- Felnőtt OB    2022.04.09-04.10 Budapest 

- Utánpótlás OB   2022.05.05-05.08 Budapest 

- Junior OB    2022.05.26-05.29 Budapest 

- U19     2022.06.10-06.12 Lengyelország 

- Ifi EB     2022.07.05-07.15 Lengyelország 

- Ifi VB     2022.09.04-09.11 Olaszország 

- Olimpic Hopes   2022.10.20-10.24 Lengyelország 

 

U17 

- PBT Kupa 1    2022.03.05-03.06 Budapest 

- U19 OB    2022.03.24-03.27 Budapest 

- PBT Kupa 2    2022.04.09-04.10 Budapest 

- Utánpótlás OB   2022.05.05-05.08 Budapest 

- PBT Kupa 3    2022.05.14-05.15 Budapest 

- Junior OB    2022.05.26-05.29 Budapest 

- PBT Kupa 4    2022.06.03-06.04 Budapest 

- Ifi EB     2022.07.05-07.15 Lengyelország 

- Ifi VB     2022.09.04-09.11 Olaszország 

- Olimpic Hopes   2022.10.20-10.24 Lengyelország 

 

Válogató versenyek: 

 

 

U17 EB-VB-re 

- PBT Kupa 1  válogató 2022.03.05-03.06  Budapest 

- PBT Kupa 2  válogató 2022.04.09-04.10  Budapest 

- PBT Kupa 3  válogató 2022.05.14-05.15  Budapest  

- PBT Kupa 4  válogató 2022.06.03-06.04  Budapest 

 



U19 EB-VB-re 

- U19 OB   válogató 2022.03.24-03.27  Budapest 

- Utánpótlás OB válogató 2022.05.05-05.08  Budapest 

- Junior OB  válogató 2022.05.26-05.29  Budapest 

- U19    válogató  2022.06.10-06.12  Lengyelország 

 

 

U17-U19  Európa - és világbajnokság válogatási elvek 

 

U17 (EB-VB) 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a PBT Kupa sorozat versenyein elért eredmények alapján lehetett 

kvalifikálni a nemzetközi versenyekre (Eb-Vb), 

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

alapján alakul ki a versenyzők helyezése. Ennek megfelelően, a kijelölt négy háromtusa 

verseny eredménye rangsorol, melyből a három legjobbat veszem figyelembe (4/3). Az így 

kialakult ranglista alapján az első két helyezett objektív kerettag. A 3. és a 4. versenyzőre és a 

váltó tagokra szubjektív alapon teszek javaslatot. 

A szubjektivitásnál elsősorban a válogató versenyeken elért eredményeket veszem 

figyelembe, valamint az év közbeni teljesítmények lesznek irányadóak. 

A döntésemnél számításba veszem a versenyző teljesítményét befolyásoló esetleges 

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

betegséget vagy sérülést, csak abban az esetben veszem figyelembe, ha az időben, (a sérülés 

bekövetkezésénél azonnal) lett a tudomásomra hozva, valamint az öttusa szövetség aktuális 

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

nem tudom elfogadni a kifogást. 

Amennyiben az egyéni verseny előtt rendezik meg a váltó versenyszámokat, abban az esetben 

a váltó tagok személyére a válogató sorozatban nyújtott teljesítmény alapján teszek javaslatot. 

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

a versenyen nyújtott teljesítmények tükrében is dönthetek az indulókról vagy változtathatom 

meg a korábban kijelölt váltó tagokat. 

A váltó tagok kijelölésénél figyelembe veszem azt is, hogy a folytatásban kinek lesz további 

szüksége versenyzésre. 



Indoklás: 

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

kívülálló ok miatt, nem tud megfelelő számú válogató versenyen részt venni. 

A szubjektív megítélésem feltételei: 

 - ha az érintett versenyző az előző években már bizonyított, 

 - a felkészülés egyes szakaszai során mutatott teljesítménye jó volt, 

 - fizikai állapota a világverseny előtt megfelelő. 

Amennyiben az indoklásban leírtak nem érvényesülnek, abban az esetben a 

ranglistahelyezések lesznek az irányadóak. 

 

 

U19 (EB-VB) 

Négy versenyt jelölök ki válogatónak. A versenyek közül lesz olyan verseny, ami lovaglással 

együtt kerül megrendezésre, eredményeit, a lovas szám nélkül veszem figyelembe. A négy 

versenyből a három legjobb „négytusa” teljesítmény számít (4/3). 

Az így kialakult ranglista alapján, az első két helyezett automatikusan tagja az utazó 

csapatnak. A 3. és a 4. versenyzőre, valamint a váltó tagokra szubjektívan teszek javaslatot.  

A szubjektivitásnál elsősorban a válogató versenyeken elért eredményeket veszem 

figyelembe, továbbá az év közben nyújtott teljesítmények lesznek irányadóak. 

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

állapotát, valamint az előző évek eredményeit is. Csak azokat a sérüléseket veszem 

figyelembe, amelyek időben (a sérülés bekövetkezésénél azonnal) lett a tudomásomra 

hozva, valamint az öttusa szövetség mindenkori keretorvosa által ellenőrzött és elfogadott 

kezelési eljárással lett orvosolva. Egyéb esetekben nem tudom figyelembe venni és elfogadni 

a kifogást. Azok a másodéves ifi versenyzők, akiknek nincs sikeres lovasvizsgája, hiába 

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

Amennyiben az egyéni verseny előtt rendezik meg a váltó versenyszámokat, abban az esetben 

a váltó tagok személyére a válogató sorozatban nyújtott teljesítmény alapján teszek javaslatot. 

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

a versenyen nyújtott teljesítmények tükrében is dönthetek az indulókról vagy változtathatom 

meg a korábban kijelölt váltó tagokat.  



A váltó tagok kijelölésénél figyelembe veszem azt is, hogy a folytatásban kinek lesz további 

szüksége versenyzésre. 

  

 

Indoklás: 

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

kívülálló ok miatt, nem tud megfelelő számú válogató versenyen részt venni. 

 

A szubjektív megítélésem kritériumai: 

 - ha az érintett versenyző az előző években már bizonyított, 

 - a felkészülés egyes szakaszai során mutatott teljesítménye jó volt, 

- fizikai állapota a világverseny előtt megfelelő. 

Amennyiben az indoklásban leírtak nem érvényesülnek, abban az esetben a 

ranglistahelyezések lesznek az irányadóak. 

 

 

Tervezett indulások: 

 

- U19 Eb és Vb: minimum 5-5 fő 

- U17 Eb és Vb: minimum 5-5 fő 

 

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

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

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

javaslatot.  

 

 

 

 

 

 



Eredményességi célkitűzések: 

 

Legalapvetőbb eredményességi célkitűzésünk, hogy az utánpótlás korú versenyzők olyan 

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

hogy juniorként és felnőttként megnyugtatóan helyt tudjanak állni. 

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

túlszárnyaljuk. 

 

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 felkészülését eredményessége érdekében, minden válogatott versenyző köteles a kijelölt 

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

válogatott keretből való kizárást vonhatja maga után.  

Minden versenyző a dopping szabályzatot kötelező érvényűnek veszi magára nézve, 

áttanulmányozta és tudomásul vette! Ennek be nem tartása eseten fegyelmi eljárás alá 

vonható! 

Minden válogatott versenyző köteles kitölteni a Magyar Antidopping Csoport (továbbiakban: 

MACS) oldalán található dopping regisztrációs bejelentkezést, ill. szükség szerint azt 

módosítani.  

Távol tartja magát mindenfajta tiltott teljesítményfokozó használatától - mindenkor aláveti 

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

MACS doppingszabályzatát - az edzőtáborokban és a versenyeken sportolóhoz méltó módon 

él és viselkedik. 



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

jelenlét kitöltésével, szintén kötelező érvényű.  

Valamennyi versenyző változás bejelentési kötelezettséggel tartozik a Magyar Öttusa 

Szövetség felé az alábbi adatok változása esetén:  

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

szám, útlevél módosítás, illetve valamennyi érdemi változás esetén.  

Ezeknek elmulasztása esetén, a szövetség az esetlegesen felmerülő költségeket 

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

következő versenytől.  

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

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

hivatalosan benevezett, és a versenyt befejezte.  

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

keretedzésen és - edzőtáborozáson, valamint egészségügyi állapot felmérőkön való részvétel 

kötelező, ez alól felmentés előzetesen írásban a szövetségi kapitánytól kell megkérni. 

Amennyiben a szövetségi kapitánytól felmentést a részvétel alól nem kap és azt nem vis 

major okozta, úgy a válogatott keretből kizárására kerülhet. 

A válogatott versenyzőknek a szövetségi kapitányok által előírt, kijelölt orvosi vagy 

terhelésélettani vizsgálatokon kötelező a részvétel. A megjelölt időpontokat csak igazoltan 

(orvosi igazolás, iskolai elfoglaltság stb.) lehet kihagyni a szövetségi kapitány jóváhagyásával, 

mely esetben, esetekben egy későbbi mindkét fél által egyeztetett időpontban pótolni 

köteles a versenyző. Az ellenőrzések kihagyása a válogatott keretből való kizárást vonhatja 

maga után.  

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

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

irányadó. A keret orvos megkerülése esetén az egészségügyi „panaszokat” nem tudom 

figyelembe venni. 

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

válogatott kerettag a válogatott keretből kizárására kerülhet. 



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.  

Az a sportoló, aki alkoholt, teljesítményt fokozó vagy – befolyásoló, tiltott szert birtokol vagy 

fogyaszt a munkavégzés során (edzőtábor, edzés, versenyek teljes időtartama, amibe 

beletartozik az utazási és pihenő idő is) a válogatottból való azonnali kizárást vonja maga után.  

 

2022.01.11                                                                                               Szloboda József 

                                                                                                                Utánpótlás Kapitány 

 


