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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
Cél:különböző
1. EB, VB /szükségleteket
2. VK,
létszáma 15-20 fő. A különböző szintek
és költségvonzatot jelentenek. A fent
EK
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
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7/2017. (02.22.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta a kitzbüheli Elit Triatlon Európa-bajnokságra szóló egyéni
nevezési feltételeket. Nevezhető, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
-

Alanyi jogon felkerül a rajtlistára és
Várhatóan a mezőny első felében végez és
Rendelkezik értékelhető nemzetközi eredménnyel 2017 évben a nevezési határidő előtt

A nevezettek végső névsoráról a szakmai igazgató javaslatára az Szakmai Bizottság dönt.
Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

8/2017. (02.22.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta, Csomor Erika hosszútávú szakágvezető javaslatát
a szakág 2017. évi támogatás elosztását illetően.
„ A 2017. évre az alábbi versenyzőket javasolnom az elmúlt 2-3 évben elért eredmények és a
jövőbeni potenciális eredményesség (jövőbelátó) tükrében:
A 3 "idegenlégiós":
-Halász Annamária (FTC) (jelenlegi tartózkodási helye Szingapúr)
-Major József (GYŐR) (USA)
-Csőke Balázs (TRIACTO) (SVÁJC)
Mindhárom versenyzőnk külföldön él és edz, de Magyarország színeiben versenyez immár hosszú
évek óta. Jelenleg ok 3-an versenyeznek eves Ironman licenccel. Mindhárman értek el top 10-es
eredményt az elmúlt évben is. Az Ironman sorozatnak van jelenleg a legerősebb es legnívósabb
mezőnye. Annamária idén az Ironman 70.3-as VB-re való kijutást tűzte ki célul, amire reális jó
eséllyel indul.
Míg a 2 fiú továbbra is a teljes távú versenyekre koncentrál és a Hawaii VB-re való kijutásról
álmodik. Sajnos ez a cél elég nehéz a jelenlegi, nagyon erős mezőnyben.
A jó hír, hogy József tavaly végre kilábalt 2 évéig húzódó egészségügyi kálváriájából és 2db 7.
helyet is szerzett az Ironman sorozatban, ami nagyon szép visszatérés!
Annamari stabilan szállítja a top 5-os eredményeket bármelyik féltávú versenyen, míg Balázs
formája sokkal ingadozóbb. (2017. jan: 9.hely az afrikai 70.3-as bajnokságon)
Mindenesetre ezen 3 versenyzőre rutinjuk miatt biztosan számíthatunk eredményesség
szempontjából.
A 4 hazai fiatal tehetség:
-Flander Márton, tavalyi éve nem sikerült túl jól, ennek ellenére megnyerte a nagyatádi hosszútávú
OB-t Major Józsival nagyot csatázva.
-Hankó Dávid: Dávidnak az elmúlt szezonban sok versenye balszerencsés volt, főként technikai
problémák miatt nem sikerült nagyot alkotnia, de a ragyogó forma továbbra is megvolt.

8

-Petsuk Zoltán, már évek óta stabilan dobogós Nagyatádon és 2016-ban két top 6-os eredménye is
volt a Challenge-sorozaton, ami az előbb említett két fiúnak sem sikerült!
-Badar Gergő, fiatal feltörekvő tehetség, első nemzetközi próbálkozásait már siker kísérte, többek
között megnyerte a poreci nemzetközi versenyt Horvátországban, ami nagyon reménykeltő a
jövőre nézve.
Úgy gondolom, hogy a hosszútáv szakágnak elsősorban az itthon élő fiatal tehetségeket kellene
elsősorban támogatnia, mint ezt a 4 fiút, aki reményeink szerint a fenti 3 idegenlégiós
nyomdokaiba léphet, ezért szeretném, ha ők is támogatottak lehetnének 2017-ben!
A probléma vagyis luxus probléma, hogy 7 versenyzőnk is sikeresen vette a 2016-os évet. Nem
tudom az adott támogatást érdemes-e 7 felé osztani vagy a következő elosztást látom meg
igazságosnak: 4 versenyző (Anna, József, Balázs, Marci) kapna 200-200 ezer Ft-ot míg a 3 másik
fiú (Dávid, Zoli, Gergő) 150-150 ezer Ft-ot?!”
Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

9/2017 (02.22.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta, Lipták Tamás szakmai igazgató javaslatát az
Olimpiai Reménységek Versenyének válogató versenyével kapcsolatban. A szakmai igazgató
összhangban a 46/2016. (11.09.) SZB határozattal, ORV válogató versenynek a bajai Sprint
Országos bajnokság és utánpótlás ranglista versenyt javasolja kiírni (2017.06.24.-25.).
„ Utánpótlás

Válogatási Elvek 2017

1. Junior Eb – Kitzbühel, Ausztria 06.16.-18.

1. Válogató verseny:
Utánpótlás Ranglista verseny Tiszaújváros, 2016.05.22.
Az UP vezető javaslatára a Szakmai Bizottság dönt a válogatott keretről X+1-es rendszerben.

2. Junior Eb mix váltó – Kitzbühel, Ausztria 06.16.-18.
◦ Az UP vezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen

3. Ifjúsági Eb – Panevezys, Litvánia, 07.13.-16.

1. Válogató verseny:
Utánpótlás Ranglista verseny, 2016.június eleje.
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Az UP vezető javaslatára a Szakmai Bizottság dönt a válogatott keretről X+1-es rendszerben.

4. Ifjúsági mix váltó Eb – Kupiskis, Litvánia, 07.12.-16.
◦ Az UP vezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen

5. U23 Eb - Velence, Magyarország 08.03.-06.

A rendelkezésre álló helyek függvényében a válogatott keretről az UP vezető javaslatára a Szakmai Bizottság
dönt, egy Európa kupa/ Világkupa olimpiai távon és a Sprint távú Triatlon Ob alapján a bajai verseny után.

6. U23 mix váltó Eb - Velence, Magyarország 08.03.-06.
◦ Az UP vezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen

7. ORV – Fadd-Dombori, Magyarország 07.15.-16.

A válogatott keretről a bajai utánpótlás ranglistaverseny alapján az UP vezető javaslatára a Szakmai
Bizottság dönt a 4+2-es rendszerben.

8. Junior világbajnokság – Rotterdam, Hollandia 09.14.-17.
• Eb-n elért top 15-ös eredmény vagy 2,5% az absz. első eredményéhez képest
• További esetleges helyekről UP vezető dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve

9. U23 világbajnokság – Rotterdam, Hollandia 09.14.-17.
◦ Eb-n elért top 15-ös eredmény vagy 2,5% az absz. első eredményéhez képest
◦ További esetleges helyekről UP vezető dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve

„
Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú
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10/2017. (02.28.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság online szavazáson döntött az EMMI Utánpótlás Edzők Programjában
támogatásra kerülő egyesületekről. A program szabályzata alapján minden magyarországi
közigazgatási régióban egy utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesület részesülhet támogatásban.
Régió
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Mo.
Átadott Közép-Mo.
Dél-Alföld
Észak-Alföld
Észak-Mo.

Egyesület neve
Kőszegi Triatlon és Úszó Klub
Esztergomi
Triatlon
Klub
Sportegyesület
átadásra kerül a Közép-Mo-i
régiónak
Csepel Dolphins SC
Dabasi
Szabadidő
Sportegyesület
Titán Triatlon Club
Martfűi Úszó és Triatlon Klub
Tiszaújvárosi Triatlon Klub

Szavazás eredménye
8 igen
8 igen
8 igen
6 igen, 1 tartózkodás, 1 nem
4 igen, 1 tartózkodás, 3 nem
7 igen, 1 tartózkodás
7 igen, 1 tartózkodás
6 igen, 1 tartózkodás, 1 nem

11-1/2017. (05.10.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta az idei utánpótlás triatlon Európa-bajnokságra utazó keretek
létszámát az ETU által megküldött kvótaszámok figyelembe vételével és az alábbi módon egészíti
ki a korábban meghozott válogatási elveket (46/2016. (11.09.) SZB., 9/2017. (02.22)):
„ Utánpótlás

Válogatási Elvek 2017

10. Junior Eb – Kitzbühel, Ausztria 06.16.-18.

1. Válogató verseny:
Utánpótlás Ranglista verseny Tiszaújváros, 2016.05.22.
Az UP vezető javaslatára a Szakmai Bizottság dönt a válogatott keretről a férfiak esetében 2+1-es a nők
esetében 1+1-es rendszerben.

11. Junior Eb mix váltó – Kitzbühel, Ausztria 06.16.-18.
◦ Az UP vezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen

12. Ifjúsági Eb – Panevezys, Litvánia, 07.13.-16.
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1. Válogató verseny:
Utánpótlás Ranglista verseny, 2016.június eleje.

Az UP vezető javaslatára a Szakmai Bizottság dönt a válogatott keretről 3+1-es rendszerben.

13. Ifjúsági mix váltó Eb – Kupiskis, Litvánia, 07.12.-16.
◦ Az UP vezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen

14. U23 Eb - Velence, Magyarország 08.03.-06.

A rendelkezésre álló helyek függvényében a válogatott keretről az UP vezető javaslatára a Szakmai Bizottság
dönt, egy Európa kupa/ Világkupa olimpiai távon és a Sprint távú Triatlon Ob alapján a bajai verseny után.

15. U23 mix váltó Eb - Velence, Magyarország 08.03.-06.
◦ Az UP vezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen

16. ORV – Fadd-Dombori, Magyarország 07.15.-16.

A válogatott keretről a bajai utánpótlás ranglistaverseny alapján az UP vezető javaslatára a Szakmai
Bizottság dönt a 4+2-es rendszerben.

17. Junior világbajnokság – Rotterdam, Hollandia 09.14.-17.
• Eb-n elért top 15-ös eredmény vagy 2,5% az absz. első eredményéhez képest
• További esetleges helyekről UP vezető dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve

18. U23 világbajnokság – Rotterdam, Hollandia 09.14.-17.
◦ Eb-n elért top 15-ös eredmény vagy 2,5% az absz. első eredményéhez képest
◦ További esetleges helyekről UP vezető dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú
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11-2/2017. (05.10.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság felkéri Lipták Tamás Szakmai igazgatót, hogy a kitzbüheli junior Európabajnokságra az eredetileg az Európai Triatlon Szövetségtől (ETU) kapott 3 férfi és 2 női kvótán felül
igényeljen további 1 illetve 2 helyet az ETU-tól, figyelembe véve a verseny közelségéből is adódó
menedzselési lehetőséget a fiatalabb versenyzők szempontjából.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

12/2017. (05.10.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató javaslatát a 2018as buenos aires-i Ifjúsági Olimpiai keret felállításáról. A javaslat szerint a tiszaújvárosi junior
Európa-kupa után kerül kijelölésre a keret figyelembe véve az adott korosztályban szereplő
versenyzők idei teljesítményét. A keret névsorára valamint felkészülési programra a szakmai
igazgató tesz javaslatot.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

13/2017 (05.10.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta az idei amatőr versenyrendszer hatályba kerülésének menetét és
az alábbi kéréssel fordul az elnökség felé:
Az Szakmai Bizottság kéri az Elnökséget, hogy hozzon létre egy az amatőröket érintő ügyekkel
foglalkozó albizottságot, mely előkészíti az amatőr versenyrendszert és javaslatokat tesz annak
fejlesztésével, működésével kapcsolatban.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú
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14-1/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megerősíti a 28/2016 (05.31.) számú határozatát és kéri annak
versenyszabályzatba helyezését azonnali hatállyal.
„28/2016. (05.31.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta Lipták Tamás utánpótlás vezető javaslatait és a Technikai Bizottság felé
az alábbi javaslatokkal él a 2017. évi versenyszabályzattal kapcsolatban:
Az áttétel szabály betartásánál:
- Az ellenőrzésekor egységesítsék a versenybírói hozzáállást (szigetelő szalag használata, minimális
túlforgás)
- Amennyiben kivitelezhető a bedepózáskor kerüljön ellenőrzésre a szabály
Büntetőidőknél:
- A jelenlegi 2 perc helyett a táv hosszához arányosított 30 másodperces (legfeljebb 1 perces) büntetés
bevezetése a gyermeknél kisebb korosztályok esetében
- A jelenlegi 3 perc helyett 1 perc a serdülő és gyermek korosztályban
Mix váltó csapatok esetében:
- Nemenként egy versenyző felnevezésének lehetősége a jelenlegi csapatonkénti eggyel szemben.
Szavazás eredménye:7 igen, egyhangú”

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

14-2/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság javasolja a VSZ 10§ g) sportszervezete nevének legalább 20 karakteres
rövidítését, legfeljebb 20 karakteresre javítani.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

14-3/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság javasolja a VSZ 20§ 1. táblázatában felsorolt újonc 1 kategória alulról nyitott
életkori besorolását 8-9 évesre korlátozni és egyidejűleg bevezetni a „Legkisebbek” kategóriát, mely
a 7 éves és fiatalabb versenyzőkre vonatkozna. Ezen kategória számára csupán az újonc távnál is
rövidebb triatlon (aquatlon, duatlon) események megrendezését javasolja az SZB.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

14-4/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság javasolja a VSZ 20§ 2. táblázatában felsorolt újonc kategória bontását újonc
1 és újonc 2 kategóriákra, egyidejűleg csapat Országos bajnokság kiírását mindkét kategóriában.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú
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14-5/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság javasolja a VSZ 20§ 3. táblázatában felsorolt Tereptriatlon és Terepduatlon
távok, eddig meg nem határozott távjainak maximalizálásátt az alábbiak szerint:
Versenytávok

Tereptriatlon

Terepduatlon

Újonc

0,15-4-1

1-4-0,5

Gyermek

0,3-8-2

2-8-1

Serdülő

0,3-8-2

2-8-1

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

14-6/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság javasolja a VSZ 20§ 5. pontjában a „Duatlon mix-váltóversenyekre”
vonatkozó feltételekből az „Elit” kategóriákra szóló korlátozásokat törölni, hiszen duatlon
sportágban nincs elit kategória.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

14-7/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság javasolja a VSZ 20§ 1. pontjában az egy kategóriában, egy egyesületből
értékelhető csapatok mennyiségi korlátozásának megszüntetését.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

15/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság javasolja a 2018-as Versenyszabályzat egyeztetését a Technikai Bizottsággal
2017 november, december hónap folyamán.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

16/2017. (08.18.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató beszámolóját a
kitzbüheli junior és elit Triatlon Európa-bajnokságról.
Szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás
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17/2017. (08.16.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató beszámolóját a
panevezysi ifjúsági Triatlon Európa-bajnokságról.
Szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás

18/2017 (08.16.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató beszámolóját a
velencei u23-as Triatlon Európa-bajnokságról.
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás

19/2017 (08.16.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató javaslatát a
rotterdami világbajnokságra utazó magyar válogatott keretről.

Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás

20/2017 (05.10) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató értékelését a Tokió
2020 keret első félévéről, egyúttal felkérte a második félévre szóló támogatási terv kidolgozására.
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás

21/2017 (08.16.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta az MTSZ 2018. évi versenynaptárába jelentkező események
beérkezett pályázatait. Javaslatait az Elnökség felé továbbítja.
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Verseny tervezett
időpontja(i)

Verseny
helyszíne

Verseny
szervezője

Verseny típusa

Duatlon Sprint OB
2018.05.05.

Balatonboglár

BÚI

2018.05.06.

Balatonboglár

BÚI

2018.06.24.

2018.06.09-10.

2018.07.28.

2018.05.19.
2018.05.20.
2018.06.17.
2018.07.07.
2018.07.08.

Baja

Duatlon (Újonc, gyermek,
serdülő, sprint táv)
Duatlon Mix-Váltó

Triatlon Sprint OB
Mogyi SE

Triatlon (Sprint táv)

Triatlon Középtávú OB
ilovebalaton.hu
Keszthely
Kft.

Triatlon (Középtáv)

Triatlon Hosszútávú OB
Nagyatád
TRIATÁD

Triatlon (Hosszútáv)

További OB-k
Tiszaújváros
Tiszaújvárosi TK
Tiszaújváros
Tiszaújvárosi TK
Balatonfenyves
BÚI
Manta Swim
Veresegyház
Veresegyház
Triatlon

Triatlon Klubcsapat
Paratriatlon
Triatlon Mix-Váltó
Aquatlon

Duatlon Ranglista események
2018.04.08.
2018.04.22.

Ajka

TovaFutók SE

Duatlon (Újonc, gyermek,
serdülő, sprint táv)

Veresegyház

Manta Swim
Veresegyház
Triatlon

Duatlon (Újonc, gyermek,
serdülő, sprint táv)

Triatlon UP Ranglista események
2018.05.20.

Tiszaújváros

Tiszaújvárosi TK

Triatlon (Újonc, gyermek
serdülő, sprint táv)

2018.06.09-10.

Keszthely

ilovebalaton.hu
Kft.

Triatlon (csak sprint táv)

2018.06.16.

Fonyód

BÚI

2018.06.24.

Baja

Mogyi SE

2018.07.14.

Balassagyarmat

BADISZ VSE
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Triatlon (Gyermek, serdülő,
sprint táv)
Triatlon (Gyermek, serdülő táv)
Triatlon (Gyermek, serdülő,
sprint táv)

Utánpótlás Triatlon OB – legyen újra meghirdetve
Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

22/2017 (08.16.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság, összhangban a 12/2017. (05.10.) SZB határozat -tal felállította a 2018-as
Ifjúsági Olimpiai keretet, egyúttal felkéri Lipták Tamást a keret részére egy felkészülési ütemterv
és egy sportolói szerződés kidolgozását.
A keret tagjai:
Lányok:
2001: Ferenczi Nikolett(DSC-SI), Rojik Dóra(UTE), Tóth Anna(Tiszaújváros)
2002: Bóna Kinga(Tiszaújváros), Horvát Karolina Helga(Csepel Dolhins), Peszleg
Dominika(Equilor)
Fiúk:
2001: Kiss Gergely(Budaörsi TK), Hornyák Döme(Martfűi ÚTK), Oláh Csongor(Budaörsi TK),
Sinkó-Uribe Ábel(Tiszaújváros)
2002: Dobi Gergő(DSC-SI), Molnár Péter(Vágta), Szentpétery Patrik(Equilor)
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23/2017. (09.11.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság online szavazáson elfogadta Lipták Tamás Szakmai Sportigazgató javaslatát
a Tokyo 2020 Program II. félévi támogatási elosztásával kapcsolatos tervezetét.
A keret:
• Faldum Gábor
• Tóth Tamás
• Kovács Zsófia

2 800 000 Ft
2 800 000 Ft
2 800 000 Ft

B keret:
• Bicsák Bence
• Bragmayer Zsanett
• Dévay Márk
• Király István
• Sebők Klaudia
• Sárszegi Noémi
• Tarnai László
• Vanek Ákos
• Lehmann Bence
• Czigány András
* Nem átadott

2 000 000 Ft
1 800 000 Ft
1 800 000 Ft
1 200 000 Ft
1 200 000 Ft
1 200 000 Ft
850 000 Ft *
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft

C keret:
• Lehmann Csongor
• Putnóczki Dorka
• Soós Gergő

1 100 000 Ft
800 000 Ft
950 000 Ft

Szavazás eredménye: 9 igen, egyhangú
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24/2017. (10.04.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta az MTSZ 2018. évi versenynaptárába 2. körben jelentkező
Rövidtávú Duatlon OB és a Triatlon Utánpótlás OB eseményeire beérkezett pályázatokat.
Javaslatait az Elnökség felé továbbítja.
Verseny tervezett
időpontja(i)

Verseny
helyszíne

Verseny
szervezője

Verseny típusa

Duatlon Rövidtávú OB
2018.09.23.

Nágocs

TRIATÁD

Duatlon (Serdülő, sprint,
rövid táv)

Triatlon Utánpótlás OB
2018.08.04.
2018.08.05.

Pécs

Pécsi Nonprofit

Triatlon (Újonc, gyermek,
serdülő táv)

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

25/2017. (10.12.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató beszámolóját a
rotterdami junior, U23 és elit Triatlon Világbajnokságról.
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás

26/2017. (10.12.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és az alábbi javaslatot teszi az Elnökség részére:
A szakma érdekeit leginkább Európa-bajnokságok és kontinentális kupa események rendezése
szolgálhatja, a már jelenleg is meglévő hazai események mellett. A magyar versenyzők számára
nemzetközi tapasztalat szerzésre és kifelé is jobban eladható eredmények megszerzésére ezen
versenyek a legalkalmasabbak jelenleg.
Az MTSZ próbáljon meg találni és kipróbálni egy nemzetközi versenyek megrendezésére hosszú
távon is alkalmas helyszínt 2018-ban.
Az MTSZ pályázza meg 2019-re valamely még szabad Eb-t (U23 vagy Ifjúsági vagy klubcsapat).
Az MTSZ pályázza meg 2020-ra a Sprint Európa-bajnokságot, melynek presztízse évről-évre
növekszik.
Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú
20

27/2017 (10.12.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató 2018-ra tervezett
Héraklész válogatott keretét.
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42
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44
45
46

Héraklész Bajnok Válogatott 2018
Név
Sz.é. Egyesület
Putnóczki Dorka
1999 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Soós Fanni
1999 Fergeteg Triatlon SE
Mátyus Lili
1999 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Lehmann Csongor
1999 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Soós Gergő
1999 575 Equilor Team Újbuda
Botka Anikó
2000 Martfűi Úszó és Triatlon Klub
Bukovszki Tünde
2000 Dabasi SzSE
Karai Levente
2000 Mogyi Sportegyesület Baja
Dévay Zsombor
2000 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Kovács Balázs
2000 Debreceni Sportcentrum
Rojik Dóra
2001 UTE - Merida
Ferenczi Nikolett
2001 Debreceni Sportcentrum
Tóth Anna
2001 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Kiss Gergely
2001 Budaörsi Triatlon Klub
Hornyák Döme
2001 Martfűi Úszó és Triatlon Klub
Sinko-Uribe Ábel
2001 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Horváth Karolina Helga
2002 Csepel Dolphins SC
Peszleg Dominika
2002 575 Equilor Team Újbuda
Bóna Kinga
2002 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Kurilla Fanni
2002 Csepel Dolphins SC
Szentpétery Patrik
2002 575 Equilor Team Újbuda
Dobi Gergő
2002 Debreceni Sportcentrum
Molnár Péter
2002 Vágta Triatlon Sportegyesület
Péter Benedek
2002 Debreceni Sportcentrum
Molnár Kata
2003 Vágta Triatlon Sportegyesület
Rózsa Sarolta
2003 Debreceni Sportcentrum
Soós Dorka
2003 Százhalombattai VUK SE
Kovács Korinna
2003 Debreceni Sportcentrum
Mándli Zsófia
2003 Ferencvárosi Torna Club
Molnár Róbert
2003 Debreceni Sportcentrum
Vágási Zoltán
2003 Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Pápai Balázs
2003 Martfűi Úszó és Triatlon Klub
Kondor Dávid
2003 Ferencvárosi Torna Club
Illés Gergő
2003 Vágta Triatlon Sportegyesület
Dobi Lili
2004 Debreceni Sportcentrum
Kuti Kata Borbála
2004 TEMPO-AQUA ÚTSE
Fedor Maja
2004 TEMPO-AQUA ÚTSE
Bende Gyöngyvér
2004 Kistarcsai VSRC
Érczy Janka Emma
2004 Mogyi Sportegyesület Baja
Molnár Bea
2004 Dr.Bátorfi-Agria KTK
Kovács Gyula
2004 Debreceni Sportcentrum
Márkus Noel
2004 Triatád
Baier Kristóf
2004 TEMPO-AQUA ÚTSE
Soós Gergő
2004 Fergeteg Triatlon SE
Tóth Zalán
2004 Martfűi Úszó és Triatlon Klub
Trungel-Nagy Kolos
2004 Jogging Plus Szuperinfó FK
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A keret
1
2
3
4
5
B keret
6
7
8
9

Héraklész Csillag Válogatott 2018
Név
Sz.é. Egyesület
Sárszegi Noémi
1996 PSN Zrt.
Sebők Klaudia
1997 Dr Bátorfi-Agria KTK
Bicsák Bence
1995 PSN Zrt.
Dévay Márk
1996 Tiszaújvárosi TK
Lehmann Bence
1997 Tiszaújvárosi TK
Név
Sz.é. Egyesület
Arany Attila
1998 Debreceni Sportcentrum
Fuchs Dóra
1997 Budaörsi TK
Bicsák Flóra
1997 Budaörsi TK
Zékány-Nagy Patrik 1996 Debreceni Sportcentrum

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

28/2017 (10.12.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta Szabó Zita főtitkár javaslatát egy Fejlesztési
Bizottság (FeB) létrehozásásáról. Az SzB és a FeB feladatainak megoszlása:
SzB: Up és elit versenysport fejlesztése, stratégia kidolgozása, versenyszabályzat optimalizálása.
FeB: minden más területen javaslatokat dolgoz ki, melyeket az SzB, majd az elnökség hagy jóvá
határozataiban.
Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

29/2017 (10.12) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és az alábbi eseményeket javasolja az utánpótlás ranglista 2018as eseményei közé felvenni:

Up Duatlon ranglista versenyek 2018
április 08.

Ajka

TovaFutók SE

Gyermek,
junior

serdülő,

ifi,

április 22.

Veresegyház

Veresegyház VSK

Gyermek,
junior

serdülő,

ifi,

május 05.

Balatonboglár

BÚI

Gyermek, serdülő, ifi,
junior
–
Országos
bajnokság

szeptember 23.

Nágocs

Triatád

Gyermek,
junior
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serdülő,

ifi,

Up Triatlon ranglista versenyek 2018
május 20.

Tiszaújváros

Tiszaújvárosi TK

Gyermek,
junior

serdülő,

ifi,

június 2.

Fonyód

BÚI

Gyermek,
junior

serdülő,

ifi,

június 24.

Baja

Mogyi Se Baja

Gyermek,
serdülő
ranglista. Ifi, junior
Országos bajnokság

július 14.

Balassagyarmat

BADISZ VSE

Gyermek,
junior

serdülő,

ifi,

július 21.

Fadd-Dombori*

Szekszárdi
Sportközpont

Gyermek,
junior

serdülő,

ifi,

augusztus 05.

Pécs

PSN Zrt.

Gyermek,
serdülő,
Országos bajnokság. Ifi,
junior – ranglista verseny

–
–

*:a verseny jelenleg függőben, időpont egyeztetés miatt

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

30/2017 (10.12.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta a 2017. évi amatőr ranglistát ért kritikákat. Az SzB javasolja,
hogy amíg nem áll készen megfelelő informatikai háttér, az eredmények azonnali és pontos
feldolgozására, addig inkább az egyszerűség felé mozduljon el a sorozat kiírása.
- kevesebb verseny
- táv és résztvevői létszámtól független pontozás
- egyszerű pontozás
Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

31/2017. (11.01.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi Igazolási- és Átigazolási Szabályzatot.
Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú
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