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1/2017. (01.09.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság online szavazáson elfogadta Lehmann Tibor, a Szakmai Bizottság Elnökének
javaslatát a Kiemelt Edzői Program (KEP) 2017. évi támogatásának elosztásával kapcsolatban.
A Kiemelt Edzői Program 2017. évi támogatásának elosztása:
•
•
•

Tóth Szilárd (PSN Zrt.) – 3. kategória
Bajai Péter (Mogyi SE Baja) – 4. kategória
Dr. Pozsgay Gábor (Budaörsi TK) – 4. kategória

400.000 Ft
350.000 Ft
350.000 Ft

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

2/2017. (01.11.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság javasolja az Elnökség részére, hogy a 2016-os tapasztalatok figyelembe
vételével alakítsa át az Amatőr kupa sorozat pontozását, oly módon, hogy a pontozás váljon
átláthatóbbá, jobban követhetővé. Egyúttal felkéri Kuttor Csabát, hogy segítse a témában az
Elnökség munkáját.

Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás

3/2017. (01.11.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság meghallgatta Lipták Tamás utánpótlás vezető 2017-es programterveit, melyek
biztosítják a programok folyamatosságát. Jelenleg a programok anyagi lehetőségei még nem
ismertek 2017, így az SZB felkéri az utánpótlás vezetőt a programok végleges kidolgozásra amint
a hiányzó adatok ismerté válnak.

Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás

4/2017 (01.11.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Lehmann Tibor által kidolgozott Hosszú távú
menedzselési protokollt és javasolja az elfogadását az Elnökség részére.
" Hosszú távú menedzselési protokoll (2020 és 2024 olimpiai keretek)
Az elmúlt olimpiai ciklusban a magyar triatlon sportban megindult eredményességi javulás hosszú távú
fenntartása érdekében szükséges olimpiai ciklusokhoz és kvalifikációs rendszerhez igazodva hosszú távú
terv kidolgozása és felállítása. 2017-ben, a következő olimpiai ciklus kezdetén a jelenlegi olimpikonok
mellett biztosítani kell a kor és teljesítmény alapján 2020-as olimpiai kvalifikációra esélyes fiatalabb
versenyzők fejlődését (U23-as, esetleg junior korosztály), ugyanakkor gondoskodni kell a legfiatalabb, 2020as olimpiára még nem esélyes, de 2024-re potenciális esélyesként szóba jövő korosztályos versenyzők
fejlesztéséről, menedzseléséről is (junior, ifjúsági korosztály).
A triatlon sportágban az eredmények csúcsát jelentő olimpiai szereplés jelenleg egy számban lehetséges,
de a következő ciklusban már komoly esélye van a váltóverseny felkerülésének is a programba. A következő
ciklusok menedzselési tervének kialakításakor az eddigi szempontokon kívül figyelembe kell venni ezt a
tényt is.
A keretek kialakítását, a kritériumokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szakmai vezetés (UP, felnőtt) a
Szakmai Bizottsággal együtt dolgozta ki, és javasolja az Elnökségnek elfogadásra. A keretek támogatása
felkészülési és versenyeztetési támogatást takar. Az alábbi olimpiai keretek működésének tervei feltételezik
az utánpótlás keretek eddigi felépítését, működését (Héraklész Bajnok és Csillag). Az olimpiai keretek
utánpótlás versenyzők esetében a programon (Héraklész) felüli külön támogatás biztosítására hivatottak.
A következő két olimpiai ciklust a MTSZ szakmai vezetése négy fő szakaszra osztja fel:
1. 2017-2018: Tokió 2020 keret elindítása, működtetése
- Szerepe, feladata:
A triatlon sportágban az olimpiai kvalifikációs időszak az Olimpiai játékokat megelőző két év. A kvalifikációs
versenyeken az ITU világranglista helyezések szerint (sorrendjében) nevezhetők a versenyzők. A ciklus első
két évében a korábban kvalifikációban részt vevő versenyzőknek ("A" keret) az ITU világranglistán történő
pontszerzés, így ranglista helyezésük megerősítése, az új olimpiai aspiránsoknak ("B" keret) a ranglista
helyezések javítása, rutinszerzés, teljesítmény szint növelése a cél. A keret legfiatalabb korosztályának ("C"
keret), mely kora miatt még természetesen nem pályázhat 2020-as olimpiai kvalifikációra, mégis fontos
kiemelt figyelmet és lehetőségeket fordítani a kiemelkedő versenyzőkre. Esetükben cél teljesítményszint
növelése, nemzetközi versenyrutin megszerzése.
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"A" keret (4fő)
- Rió olimpikonjai
Cél, prioritás: WTS

"B" keret (8 -10 fő)
- Főként U23, és
Olimpiáról lemaradt
versenyzők
- Differenciált
támogatás

- Létszám, differenciálás:

"C" keret (3-4 fő)
-Jun. és Ifjúsági
korosztály (csak a
kiemelkedőek)
Cél: 1. fejlesztés (LTAD) /
2.VB,EB/ 3.Jun EK

Cél: 1. EB,VB /
2.EK,VK

A megfelelő eredményesség miatt szükséges elegendő létszámú minőségi keret felállítása. A keret teljes
létszáma 15-20 fő. A különböző szintek különböző szükségleteket és költségvonzatot jelentenek. A fent
ismertetett eltérő szükségletek és támogatási szintek szerint három szinten indul a program:
"A" keret : előző olimpiai ciklusban sikeresen részt vevő, kvalifikációt szerző versenyzők (4 fő) : felkészülésiés versenyeztetési támogatás (elsősorban a Világbajnoki Széria (WTS) versenyeire koncentrálva).
"B" keret: főként U23-as korosztály (10 fő). Felkészülési, versenyeztetési támogatás (elsősorban a
világversenyekre: EB, VB, másodsorban világkupákra/kontinentális kupákra koncentrálva).
"C" keret: eredményes junior (esetleg ifjúsági) versenyzők (3-4 fő): A korosztályos UP program feletti,
életkornak megfelelő egyéni felkészülési és versenyeztetési támogatás (elsősorban képességfejlesztésre,
másodsorban világversenyekre: EB, VB, harmadsorban korosztályos kontinentális kupákra koncentrálva).
A keretek aktualizálása év végén esedékes, rendkívüli eredmény, eredménytelenség, egészségügyi ok stb.
esetén a szakmai vezető javaslatára év közben is végrehajtható.

2. 2019-2020: Tokió 2020 keret fenntartása, szűkítése, közvetlen kvalifikációs fókusszal. Budapest 2024
keret elindítása későbbi eredményesség előkészítése céljából.
- Tokió 2020 szerepe, feladata:
Az időszak feladata Tokióra a reálisan legnagyobb számú kvóta megszerzése (4-5 kvóta), és a riói
eredmények további javítása (egy versenyző az első 15-ben, további egy az első 20-ban).
2019-2020 az olimpiai kvalifikációs időszak. Az előző két év, hangsúlyosan az utolsó év eredményei alapján
a kvalifikációra valóban esélyes versenyzők felkészülési és versenyeztetési támogatása kiemelt feladat. A
célversenyek elsősorban a kvalifikációs események, másodsorban a világversenyek. A versenyzési
tervekben nagy eltérés mutatkozhat, melyet az egyéni képességek, listákon betöltött pozíciók alapján
kidolgozott egyéni kvalifikációs stratégia befolyásol.
A keret a kvalifikációs eredmények alapján, a Szakmai Bizottság és szakmai vezető által összeállított
szempontrendszer alapján évente újraértékelésre (szükség esetén szűkítésre) kerül.
- Budapest 2024 keret elindítása:
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Résztvevők azok a versenyzők, akik az előző két évben a keret tagjai voltak, de életkoruknál, vagy lassabb
fejlődésüknél fogva nem tudnak eséllyel bekapcsolódni a tokiói kvalifikációba, de 2024-re esélyesek
lehetnek (fiatal felnőtt és U23 versenyzők). A keretbe bekerülhetnek azok a korosztályos versenyzők, akik
az elmúlt két éves időszakban hívták fel magukra a figyelmet, és utánpótlása lehetnek a hosszú távú
eredményes válogatottnak.
Tokió 2020 keret (kb.6-8? fő)
- Kvalifikációban induló
versenyzők
- ITU lista (VB,EB eredmény?)
alapján
Cél: 1.Kvalifikációs versenyek/
2. EB,VB

Budapest 2024 keret (8-10 fő)
"A" keret (4-6 fő)
- felnőtt, U23 korosztály
Cél: 1. EB,VB/ 2.EK

"B" keret (3-4 fő)
- ifi és junior versenyzők
Cél: 1. fejlesztés/
2.VB,EB/ 3.EK

További szűkítés kval. szerint

- Budapest 2024 létszám, differenciálás:
A megfelelő eredményesség miatt szükséges megfelelő létszámú minőségi keret fenntartása. A keret
létszáma 8-10 fő. A különböző szintek különböző szükségleteket és költségvonzatot jelentenek. A eltérő
szükségletek és támogatási szintek szerint két szinten indul a program:
"A" keret: felnőtt, U23-as korosztály (4-6 fő). Felkészülési, versenyeztetési támogatás (elsősorban a
világversenyekre: EB, VB, másodsorban világkupákra/kontinentális kupákra koncentrálva).
"B" keret: eredményes ifjúsági és junior versenyzők (3-4 fő): A korosztályos UP program feletti, életkornak
megfelelő egyéni felkészülési és versenyeztetési támogatás (elsősorban képességfejlesztésre, másodsorban
világversenyekre: EB, VB, harmadsorban korosztályos kontinentális kupákra koncentrálva).
3. 2021-2022: Budapest 2024 keret átszervezése
Az előző olimpiai ciklus kezdetéhez hasonlóan több szintű válogatott keret létrehozását javasoljuk a ciklus
eredményei és tapasztalatai alapján. Amennyiben a négy évvel korábbi tapasztalatok pozitívak, 2028-os
keret kialakítása a budapesti kvalifikációból kimaradó, fiatalabb versenyzőknek.
4. 2023-2024: Budapest 2024 kvalifikáció
Az időszak feladata a reálisan legnagyobb számú olimpiai kvóta megszerzése (4-5 kvóta), és a tokiói
eredmények további javítása (egy versenyző az első 10-ben, pontszerző esélyekkel, akár pontszerző helyen,
további egy az első 15-ben).
A két éves kvalifikációs időszakban a Tokió 2020 kvalifikáció tapasztalatainak felhasználásával olimpiai keret
kialakítása. A létszám a világranglistán aktuálisan elfoglalt helyek, és a megelőző két év eredményei alapján
kerül kialakításra. Célversenyek elsősorban a kvalifikációs események, másodsorban a világversenyek. A
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versenyzési tervekben nagy eltérés mutatkozhat, melyet az egyéni képességek, listákon betöltött pozíciók
alapján kidolgozott egyéni kvalifikációs stratégia befolyásol.

A keret a kvalifikációs eredmények alapján, a Szakmai Bizottság és szakmai vezető által összeállított
szempontrendszer alapján évente újraértékelésre (szükség esetén szűkítésre) kerül.

A Szakmai Bizottság által javasolt "Tokió 2024" 2017. évi keret
"A" keret: Kovács Zsófia, Vanek Margit, Faldum Gábor, Tóth Tamás
"B" keret: Bragmayer Zsanett, Sárszegi Noémi, Sebők Klaudia, Bicsák Bence, Czigány András, Dévay
Márk, Király István, Lehmann Bence, Tarnai László, Vanek Ákos
"C" keret: Putnóczki Dorka, Lehmann Csongor, Soós Gergő

Szervezeti változás
A fent vázolt hosszú távú menedzselési modell szükségessé teszi a jelenlegi struktúra felülvizsgálatát. A
következő 4-8 év olimpiai kvótáért harcba szálló versenyzői rétege várhatóan szélesebb, és egyesületi
hátterét tekintve heterogénebb lesz, mint az elmúlt ciklusé. A stratégia és megvalósítás részleteinek
kidolgozásához szükséges egy szakmai igazgatói poszt létrehozása.
Szakmai igazgató:
- Feladata a Tokió 2020, majd a Budapest 2024 keretek vezetése, a UP stratégia kialakítása és betartatása a
Szakmai Bizottsággal és UP vezetővel együtt, a kvalifikációs stratégia kialakítása és betartatása a Szakmai
Bizottsággal és érintett egyesületekkel együtt, az UP vezető irányítása, felügyelete. A szakmai igazgató látja
el a "felnőtt szövetségi kapitány" feladatait. A szakmai igazgató felettes szerve a Szakmai Bizottság és az
Elnökség.
Utánpótlás vezető:
- Feladata az UP válogatottak közvetlen irányítása, adminisztrációja, UP korosztályokkal kapcsolatos
technikai feladatok ellátása (edzőtábor, ranglisták stb.) UP korosztályok monitorozása, UP egyesületekkel
történő kapcsolattartás, együttműködés kialakítása. Az utánpótlás vezető látja el az "utánpótlás szövetségi
kapitány" feladatait. Az utánpótlás vezető közvetlenül a szakmai igazgató, közvetve a Szakmai Bizottság és
Elnökség alá tartozik.
Utánpótlás felkészülést segítő edzők:
A nagy létszámú Héraklész utánpótlás keret és Sport XXI. program feladatainak végrehajtására a SZB
javasolja továbbra is a jelenlegi Nemzeti Triatlon Központokban ösztöndíjrendszer keretében támogatott
edzők (5fő) bevonását, illetve az NTK rendszer esetleges későbbi átalakulása után is a támogatott státuszok
megtartását. A szóban forgó edzők jelenleg is aktívan vesznek részt a keretek edzőtáboraiban, felmérésein,
a Sport XXI. felmérések lebonyolításában. Tevékenységüket a Szakmai Igazgató és Utánpótlás Vezető
koordinálja.
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A Szakmai Bizottság személyi javaslatai szakmai vezetői posztokra
Szakmai Igazgató
A Szakmai Bizottság egyhangúan Lipták Tamást javasolja a szakmai Igazgatói posztra. A javaslatot a SZB a
következő pontokkal indokolja:
- A sportág felkészülési- és edzésrendszerének ismerete
- A sportág utánpótlás és elit versenyrendszerének, valamint olimpiai kvalifikációs rendszerének ismerete
- Több éves sportszakmai és sportvezetői gyakorlat
- Klubfüggetlenség, széles körű hazai elfogadottság
- Nemzetközi felkészülési rendszerek ismerete
- Felsőfokú sportszakmai végzettség
- Nemzetközi, sportágon belüli kapcsolatrendszer

Utánpótlás vezető:
Az Szakmai Bizottság állásfoglalása szerint a szakmai igazgatónak kell javaslatot tennie az UP vezető
személyére. A SZB javasolja az UP vezető jelölésénél a következő tulajdonságokat figyelembe venni:
- Sportág UP felkészülési- s edzésrendszerének ismerete
- Sportszakmai gyakorlat
- Legalább középfokú sportszakmai végzettség
- Sportág belül jó hazai kapcsolatrendszer

Díjazás:
A Szakmai Bizottság az eddigi UP vezetői díjazást, a feladatokat, a KEP edzői díjazását stb. figyelembe véve
a
Szakmai igazgató részére nettó 350.000 Ft,
az UP vezető számára havi nettó 150.000 Ft
havi díjazást javasol."

Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás
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5/2017 (01.11.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megerősíti a 75/2015 (09.30.) számú határozatában hozott döntését az
utánpótlás nevezési díjakkal kapcsolatban.
75/2015(09.30.) „…A SZB fontosnak tartja az UP újonc, serdülő és gyermek versenyek nevezési
díjainak maximalizálását. Ennek értelmében: Újonc versenyzők max. 2000 Ft, Gyermek és serdülő
korosztály max. 3500 Ft. A helyszíni nevezés maximum 1000 Ft-tal lehet drágább a fent említett
áraknál.”

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

6/2017. (02.06.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság online szavazáson elfogadta Lipták Tamás Szakmai Igazgató javaslatát a Gerevich
ösztöndíj 2017. évi elosztási tervezetét:
Versenyzői ösztöndíj elosztás:
Kovács Zsófia

132.000 Ft

Faldum Gábor

112.000 Ft

Tóth Tamás

112.000 Ft

Bicsák Bence

70.000 Ft

Edzői ösztöndíj elosztás:
Baráth Tamás (Tiszaújvárosi TK)

53.000 Ft

Erdélyi Krisztina (Dr. Bátorfi AGRIA KTK)

53.000 Ft

Nagy Csaba (DSC-SI)

53.000 Ft

Szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem

7

