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Felnőtt és junior női keretek 2022. évi 

felkészülési és válogatási elvei 
 

Előzmények 

Az elmúlt évek eredményei meghatározóak voltak. Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a csonka 

olimpiai ciklus teljesítménye is sikeresebb volt, mint az azt megelőző olimpiász. Figyelembe 

véve azt a szempontot is, hogy volt egy gyengén sikerült évünk, valamint egy teljes év 

kimaradt a pandémia miatt.  

A 2021 minden szempontból különleges év volt. Ahogy az élet minden területe, úgy a sport 

világa is lassan, de újra indult, igaz korlátozásokkal. Újra edzőtáborokba utazhattunk, és a 

hazai versenyek mellett a nemzetközi porondon is csatasorba állhattunk. A világkupák és a 

világversenyek rendben lezajlottak, és bár egész évben volt bizonytalanság az olimpia 

megrendezése körül, végül minden esemény sikeresen lebonyolításra került. Minden 

korosztály, minden szakága kiemelkedően jól szerepelt egész évben, amit a Tokiói olimpián 

Kovács Sarolta által szerzett bronzérem, valamint Marosi Ádám 6. helye koronázott meg.  

 
A felkészülésről 

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

járványügyi szabályokat maximálisan figyelembe véve és betartva.  

 

Ahogyan eddig is, továbbra is kiemelten fontos a szakági edzőkkel való folyamatos szakmai 

konzultáció, kerekasztal beszélgetés. Az elmúlt években kialakított jó munkakapcsolatra 

továbbra is lehet építeni, és keresni a tovább fejlődés lehetőségeit. 

▪ 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.  
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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: 

Az előző évben kialakított ellenőrző futó felmérők nagyon hasznosnak bizonyultak, éppen 

ezért az idei felkészülésbe is beépítjük, használjuk. Egyeztetve a klubokkal, valamint a 

koordináló edzőkkel és közösen kialakítjuk a mindenki által leginkább preferált mennyiséget, 

valamint időszakokat az ellenőrzéshez.  

 

Vívás: 

Ebben a számban nagyon fontos a csapatban gondolkodás, hiszen egyedül nem lehet 

felkészülni. Ebben a vívókkal való együttműködés kiemelt szerepet kap, valamint ezen felül 

- vívóversenyeken való részvétel 

- házi versenyek rendezése 

- aktív irányított edzések 

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

külföldi) 

- körvívások  

szervezése, ezeken az eseményeken való aktív részvétel kiemelten szükségszerű lenne 

mindenki részéről.  

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. 

 
Céljaink 

 

▪ sikeres világversenyeken való szereplés 
▪ az új versenyformához való gyors alkalmazkodás, átállás; 

▪ 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 
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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  
▪ a versenyzők életpályájának elősegítése, folytatni a TE beiskoláztatást, edzőképzést, 

továbbképzéseket stb.;  

Főbb események 

Junior: 

 (időpont) (helyszín) 
 

▪ Junior válogató  03.18-20. Lengyelország 

▪ felnőtt OB válogató  04.09-10. Budapest 

▪ Junior OB válogató  05.26-29. Budapest 

▪ Junior EB   06.20-26. Barcelona / ESP 

▪ Junior VB    10.02-09. Zielona Gora / POL 

▪ Utánpótlás OB   05.05-08. Budapest (?) 

 

Felnőtt: 

▪ Peridot Fedett pályás  02.18-24.  Budapest 

▪ VK 1     03.22-27.  Kairó / EGY 

▪ Felnőtt OB   04.09-10.  Budapest 

▪ VK 2    04.26-05.01.  Budapest / HUN 

▪ VK 3    05.10-15.  Albena / BUL 

▪ VK 4    06.07-12.  Ankara / TUR 

▪ Világkupa döntő  06.23-26.  Ankara / TUR  

▪ Világbajnokság  07.24-31.  ?????? 

▪ Európa-bajnokság  08.14-21.  Székesfehérvár / HUN 

▪ U24 Európa-bajnokság 11.15.-21.  Drzonkow / POL  

 
Edzőtáborok 

 
Az előttünk álló rendhagyó olimpiai ciklusban kiemelt szerepet kapnak az edzőtáborok. Az 

őszi, téli hűvösebb időszakokban elsősorban a melegégöv, míg az év többi időszakában a 

magaslati edzőtáborok még kiaknázatlan lehetőségeit tarjuk inkább szem előtt. 

 

Az eddig még nem alkalmazott terület a magaslati táborok, - egészségügyi vizsgálatokkal 

megtámogatott és kiértékelt eredményei - olyan erőforrásokat rejthetnek magukban, 

amelyeket meg kell keresnünk és be kell építenünk a felkészülésünkbe. 

A magaslati edzőtáborok pozitív hatásait jobban kihasználjuk, mint mesterségesen 

alkalmazott természetes edzéseszközt. Fejlesztjük az oxigénfelvevő képességet.  
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A magaslati edzések hatékonyságának fokozása érdekében, úgynevezett magaslati 

edzésláncot alakítunk ki. Ez a gyakorlatban a felkészülés különböző szakaszaiban más és más 

súlyponttal végzett többszöri (2-4 alkalom/év) magaslati tartózkodást jelent. 

 

Egyéb táborok esetében igyekszünk kihasználni a melegégöv adta lehetőségeket az itthoni 

hidegebb időjárással szemben, valamint olyan táborok szervezését keressük, ahol a vívást 

kiemelten tudjuk gyakorolni.  

 

Egyben előre tekintve, olyan helyszínt is keresünk, amely alkalmas lehet közvetlen Párizsi 

Olimpia előtti felkészülésre.  

 
A következő periódusokban tervezek edzőtáborokat: 

 
2021. november 1 – 21. magaslati tábor - Mexikó, Qeretaro 

2021. november 29 – december 3. nemzetközi vívó tábor - Tata 

2022. január 16 – 30. melegégövi tábor 

2022. július 03-23. magaslati tábor  

 

Egyéb nemzetközi vívó táborokkal kapcsolatban egyeztetünk a koordináló edzőkkel, és 

együtt alakítjuk ki a felkészüléshez leginkább megfelelő időszakokat.  

 
Válogató versenyek 

Válogatók: 

Junior Európa és Világbajnokság 

▪ Junior válogató   03.18-20. Lengyelország 

▪ felnőtt OB válogató  04.09-10. Budapest 

▪ Junior OB válogató  05.26-29. Budapest 

Felnőtt Világbajnokságra és Európa -bajnokságra:  

- Fedett pályás 02.18-24.  Budapest / HUN 

- VK 1  03.22-27. Kairó / EGY 

- VK 2 04.26-05.01. Budapest / HUN 

- VK 3 05.10-15. Albena / BUL 

- VK 4 06.07.-12. Ankara / TUR 

 
Junior Európa – és világbajnokság válogatási elvek: 

 
Az előző évek teljesítménye alapján senkit sem szeretnék kiemelni, ugyan akkor egy 

versenyző esetében (Erdős Rita) figyelembe veszem a felnőtt versenyeken nyújtott 

teljesítményét, valamint a versenyeztetési programját. Amennyiben sikerül a felnőtt ranglista 

1. vagy 2. helyén végeznie, abban az esetben a három válogató verseny helyett elég két 

válogató versenyen indulnia. Ebben az esetben kiemelem a válogatásból, és automatikus 

indulási lehetőséget biztosítok mindkét nemzetközi eseményen, az Európa-bajnokságon, 
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illetve a világbajnokságon egyaránt. De ebben az esetben is legalább két junior válogató 

versenyen el kell indulnia és be kell fejeznie. 

 

A két hazai verseny mellett egy nemzetközi megmérettetés is vár a versenyzőkre. Így három 

verseny alapján kerül kiszámításra a világversenyeken induló csapat összeállítása. 

 
A nemzetközi válogató verseny lovaglás pontszámát mindenki számára beleszámítom a 

válogatásba.  

A lovaglás pontszámításának módja: 

úgy számolom a lovaglást, hogy amennyiben négy verőhibánál több hibaponttal (kitörés, esés 

és minden egyéb hibával) teljesíti a versenyző a lovaspályát, abban az esetben is minimum 

272 pont ponttal számolok. 

 

Indoklás: Az elmúlt évek tapasztalata alapján kijelenthető, hogy Drzonkowban a lóállomány 

nagyon vegyes. Könnyen előfordulhat az az eset, hogy nagyon gyenge teljesítményre képes az 

állat. Nem szeretném, hogy egy ilyen lovaglás miatt bárkinek is meghiúsuljon az indulási 

lehetősége.  

 

A másik két válogató verseny esetében, a versenyeken elért összpontszám, mínusz egy, a 

gyengébb lovas szám teljesítménye, valamint a leggyengébb négyszámos teljesítmény 

levonása után kapott pontszámhoz adom hozzá a nemzetközi verseny négyszámos 

eredményét, valamint az ott elért lovasteljesítményét. Az így kapott legmagasabb 

pontszámmal rendelkező versenyzőnek adok lehetőséget a junior Európa-bajnokságon, illetve 

világbajnokságon való részvételre. 

 
A további 2. és 3. egyéni induló személyét szubjektív jelölöm ki. 

 

A Junior Európa-bajnokság egyéni 1-6. helyezettjében végző versenyző automatikus induló a 

Junior világbajnokságon. 

 

A ranglista további helyezettjei a fent említett forgatókönyv szerint lesznek megjelölve, 

szubjektív szempontok figyelembevételével. 

 

A váltó versenyben való indulás nem törvényszerű, függetlenül attól, hogy a váltó 

versenyszámok az egyéni versenyek előtt vagy után kerülnek megrendezésre. 

 

A váltó számokban való indulásra az egyéni névsor kialakulásának figyelembevételével 

szubjektív tehetek javaslatot. 

 

- 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. 
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- 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. 

 
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. 

 

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. 

 
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, vagy 

olyan előre nem tervezhető vis major eset fordul elő (betegség, lőtábla, vagy pisztoly 

meghibásodása, ló sérülése, vagy gyenge minőségű ló kisorsolása). 

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

szakaszai során mutatott teljesítménye, továbbá a csapathirdetés idején a 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. 
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Felnőtt EB és VB válogató versenyek 

A 2022-es verseny szezonban egy Fedett pályás verseny, négy világkupa lesz, amelyek részt 

vesznek a válogatásban.  

Az előző évek teljesítményeit figyelembe véve, három csoportra osztom a felnőtt válogatottat. 

1) Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Simon Sarolta 

2) Réti Kamilla, Erdős Rita, Barta Luca 

3) Alekszejev Tamara 

az első csoport több világkupa versenyzési lehetőséget kap (3-4), míg a második csoportban 

szereplők 1-2-3lehetőséget kapnak. Alekszejev Tamara amennyiben szülés után vissza tud 

állni a versenyzésbe, és a budapesti világkupán (VK2) elfogadható teljesítményt nyújt, abban 

az esetben kap egy második világkupa indulási lehetőséget. 

Így az első csoportban szereplők választhatnak, hogy mennyi, és melyik világkupákon 

szeretnének indulni, majd ezt követően a második és harmadik csoport tagjaival töltöm fel az 

üres helyeket a megmaradt világkupákra. 

Az első csoport tagjai választhatnak, hogy 3 vagy 4 VK indulással élnek. 

A második csoport tagjai a világkupákon való induláshoz a Fedett pályás versenyen 

rangsoroló válogatáson vesznek részt. 

- a legjobb versenyző három VK indulási lehetőséget kap. VK1, VK2, VK3,  

- a második helyezett két VK indulási lehetőséget kap. VK2 és VK3 

- a harmadik helyezett egy vagy két VK indulási lehetőséget kap, VK2, valamint a VK4, 

amennyiben Alekszejev Tamara nem indul két világkupán. 

1) 03.22 – 03.27. Kairó: 

a. első világkupán indulási lehetőséget kap, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Simon 

Sarolta + 1 fő, a fedett pályás verseny alapján (Erdős Rita, Réti Kamilla és Barta 

Luca közül) 

2) 04.26 – 05. 01. Budapest: 

a. a második világkupán minden magyar, maximum 12 fő 

3) 05.10 – 15. Albena: 

a. Guzi Blanka, Simon Sarolta + 2 fő, a fedett pályás verseny alapján (Erdős Rita, Réti 

Kamilla és Barta Luca közül) 

 

4) 06. 07. – 12. Ankara: 
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a. a negyedik világkupán indulási lehetőséget kap, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, 

Simon Sarolta + 1 fő, (Erdős Rita, Réti Kamilla, Barta Luca és Alekszejev Tamara 

közül) 

A fent leírt versenyeztetési elv mentén a következő válogatási elveket fogom alkalmazni. 

A fedett pályás versenyen Erdős Rita, Réti Kamilla és Barta Luca versenyeznek a világkupa 

indulási lehetőségekért. A három versenyző között kialakult sorrend alapján 

- a ranglista első helyezett, 3 VK indulási lehetőséget kap 

- a ranglista második helyezett, 2 VK indulási lehetőséget kap 

- a ranglista harmadik helyezett, 1-2 VK indulási lehetőséget kap 

Alekszejev Tamara amennyiben a Budapesten rendezendő világkupán elfogadható 

teljesítményt nyújt, abban az esetben kap még egy indulási lehetőséget a megmaradt 

világkupák közül. A versenyen nyújtott teljesítményét szubjektív szempontok alapján ítélem 

meg. 

A rangsorolásnál mindenkinél a két legjobb Világkupa négyszámos teljesítményét, illetve a 

két legjobb lovaglás eredményét veszem figyelembe. A versenyeken elért pontszámaikat így 

összesítem, veszem figyelembe, és az így kialakult rangsor lesz a rendezési elv. A ranglista 

első két helyezettje induló az Európa-bajnokságon, valamint a világbajnokságon, a további, 3. 

és 4. induló helyet szubjektív döntöm el. 

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

- Aki két elődöntőt ér el, előrébb rangsorolódik, mint aki csak egyet 

- A döntő értékesebb, mint az elődöntő, és az elődöntő értékesebb, mint a selejtező 

- Két döntő négyszámos összpontszáma, plussz a két 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 kvalifikálódik 

döntőbe. 

Az utazó csapat a következőképpen alakul: a ranglista első két helyezettje objektív induló, a 

3. és 4. résztvevőt, valamint a váltó tagot(-kat) szubjektív jelölöm ki. 
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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 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. 

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. 

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. 
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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 

 
Lehetőségeket a nemzetközi versenynaptár, valamint a környező országok versenykiírásai 

alapján biztosítok azon versenyzők részére, akiknek szükséges a tapasztalatszerzés a 

felzárkózáshoz. 

 
Tervezett indulások 

 

- Felnőtt Eb és VB:   5-5 fő 

- Junior: VB és Eb:  3-3 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 

 

Felnőttek: 

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

váltó: harcban a dobogóért. 

 

Juniorok: 

- egyéni döntők, 1-12. 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 
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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. 

 
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. 
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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. 

 

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.  

 

Az edzőtáborokban való részvételt feltételekhez köthetem, melyek lehetnek fizikai felmérők 

teljesítése, vagy edzéslátogatási minimum vagy magatartási problémák. Ez utóbbi 

természetesen abban az esetben értendő, amikor valamilyen hivatalos eljárás alapján a 

versenyző, vagy szakember fegyelmi eljárás alá kerül és az eljáró bizottság vétséget állapít 

meg.  

A versenyekre való kiutazást a Magyar Öttusa Szövetség megteremti, mert ez a sportolók és a 

sportág elemi érdeke és kötelessége. Éppen ezért a Magyar Öttusa Szövetség elvárja a 

versenyzőktől és az őket felkészítő szakembereitől, hogy ezt képviseljék és támogassák. 

Abban az esetben, ha egy sportoló kiutazik egy nemzetközi versenyre, és ott önhibájából eláll 

a versenyzéstől, bojkottálja az eseményt, egyben azt is vállalja, hogy ennek következményei 

lehetnek. Az esetleges következményeket a Magyar Öttusa Szövetség fegyelmi bizottsága 

vagy elnöksége határozza meg, amelyet magunkra nézve kötelezőnek veszünk. 

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

fogyaszt a munka végzés során (edzőtábor, edzés, versenyek teljes időtartama, amibe 

beletartozik az utazási idő és pihenő idő is) a válogatottból való azonnali kizárást vonhatja 

maga után. A fent leírtak alól maximum az alkohol lehet kivétel, kizárólag abban az esetben, 
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ha azt a csapatvezető engedélyezte, és akkor is csak a Magyar Öttusa Szövetség elnöksége 

által elfogadott szabályozás erejéig. 

 

 

2022.01.11. 


