1.) sz. napirendi pont: Utánpótlás versenyrendszer 2019
1/2019. (02.01.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta, a 2019-es utánpótlás versenyrendszert, jelen
helyzetben 2 duatlon (1 ranglista + 1 OB) és 4 triatlon (3 ranglista + 1 OB) utánpótlás ranglista
eseménnyel, az utánpótlás ponttáblázat megváltoztatásával.
Az SZB egyúttal, felkéri Lipták Tamást az utánpótlás ponttáblázat átdolgozására.

UP versenyrendszer 2019
1. Érintett korosztályok:
évfolyam

korcsoport
Újonc 1

2010-2011-ben születettek

Újonc 2

2008-2009-ban születettek

Gyermek

2006-2007-ban születettek

Serdülő

2004-2005-ben születettek

Ifjúsági

2002-2003-ben születettek

Junior

2000-2001-ben születettek

U23

1996-1999-ban születettek

2. Országos bajnokságok és egyéni ranglistaversenyek
A duatlon és triatlon országos bajnokságokon értékelést, továbbá a ranglistaversenyeken pontot csak az a
versenyző kaphat, akinek a verseny időpontjában érvényes versenyengedéllyel rendelkezik. Utólag
ranglista pontot nem kaphat versenyző.
2.1. Duatlon OB és egyéni ranglistaverseny helyszínek és időpontok:
Helyszín

Időpont

Gyermek

Serdülő

Ifjúsági

Junior

R

R

R

R
R+OB

Újszilvás

Április 14.

Balatonboglár

Április 27-28.

R+OB

R+OB

R+OB

Ajka

szeptember 29.

R

R

R

Székesfehérvár

Csapat OB

OB

R
OB

OB

A duatlon ranglista sorozat 3 versenyéből a legjobb 2 összesített eredménye alapján alakul ki a gyermek,
serdülő, ifjúsági, junior rangsor.
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2.2. Triatlon OB és egyéni ranglistaverseny helyszínek és időpontok:
Helyszín

Időpont

Gyermek

Serdülő

Ifjúsági

Junior

Csapat OB-k

Tiszaújváros

május 26.

R

R

R

R

Fonyód

június 08.

R

R

R

R

Baja

június 29-30.

R

R

R+OB

R+OB

Ifi, jun OB

Pécs

augusztus 03.04.

R+OB

R+OB

R

R

Újonc, gyer, ser
OB, Váltó OB

Tata

augusztus 31.

OB

Rövid Ob

A ranglista sorozatban 5 versenyből a 3 legjobb eredmény számít, és a versenyeken kapott pontszámok
alapján alakul ki a rangsor. A gyermek-serdülő ranglista helyezettjeinek július 14-én gálaverseny lesz
Tiszaújvárosban. A versenyzők az addigi ranglista-állás szerint (1-12) kerülnek automatikusan
meghívásra, valamint a programvezetőkkel konzultálva kerülnek a futamok 16 fő-ig feltöltésre. A
rövidtávú junior országos bajnokság nem állomása az utánpótlás ranglistának.

3. Sport XXI. Aquatlon versenysorozat
A versenysorozat célja, regionális szinten népszerűsíteni a triatlon sportágat a legfiatalabb
korosztályokban a szakaszos aquatlon segítségével. A regionális döntőkön (6 helyszín, később kijelölve)
nem szükséges a kiváltott licenc, így bárki kipróbálhatja magát az úszásból és futásból álló
versenyformában.
Az országos döntőn ( Debrecen, 2019.05.12.) már csak licenccel rendelkező, valamely regionális döntőn
résztvevő versenyzők indulhatnak.
Az értékelés, mind regionális, mind országos szinten, az egyéni versenyeken évfolyamos bontásban, a
csapatversenyekben a Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályzatában meghatározott korcsoportos
bontásban történik.
A Sport XXI. aquatlon versenysorozat hivatalos távjai:

Úszás

Futás

Újonc 1

100 m

1 km

Újonc 2

200 m

1,5 km

Gyermek

300 m

2 km

Serdülő

500 m

3 km
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4. Minősítések
1. Az aranyjelvényes és első osztályú duatlon és triatlon minősítés odaítélése az OB-k és az egyéni
Junior Triatlon I. Osztály

Férfi

Nő

Junior Duatlon I. Osztály

Férfi

Nő

Sprint távú triatlon elit OB

1-12. hely

1-10. hely

Sprint távú duatlon OB

1-12. hely

1-10. hely

Ranglista

1-10. hely

1-8. hely

Sprint távú ranglista

1-10. hely

1-8. hely

Ifi Triatlon Aranyjelvényes

Férfi

Nő

Ifi Duatlon Aranyjelvényes

Férfi

Nő

Sprint OB

1-12. hely

1-12. hely

Sprint OB

1-12. hely

1-12. hely

Ranglista

1-10. hely

1-10. hely

Ranglista

1-10. hely

1-10. hely

Serdülő Triatlon Aranyjelvényes

Fiú

Leány

Serdülő Duatlon Aranyjelvényes

Fiú

Leány

OB

1-12. hely

1-12. hely

OB

1-12. hely

1-12. hely

Ranglista

1-10. hely

1-10. hely

Ranglista

1-10. hely

1-10. hely

Gyermek Triatlon Aranyjelvényes

Fiú

Leány

Gyermek Duatlon Aranyjelvényes

Fiú

Leány

OB

1-12. hely

1-12. hely

OB

1-12. hely

1-12. hely

Ranglista

1-10. hely

1-10. hely

Ranglista

1-10. hely

1-10. hely

ranglisták alapján történik az alábbi táblázat szerint. A táblázat alapján minősítést nem szerző ifi és junior
világversenyeken részt vevő válogatott versenyzők szintén megkapják a minősítést.

2. Az „Év sportolója” díj az utánpótlás korosztályoknál az alábbi szempontok figyelembe
vételével kerülnek kiosztásra:
- elsősorban nemzetközi eredmények(U23-ban az Elit ranglista november 30-i állása)
- másodsorban országos bajnoki eredmények
- harmadsorban ranglista eredmények
Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

2.) sz. napirendi pont: Tokió 2020 kvóta kiosztás elvei
2/2019. (02.01.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2020-as tokiói olimpiára vonatkozó kvóta
kiosztási elveket.
3

Tokyo 2020, Olimpiai Játékok
Válogatási javaslat

Résztvevők száma maximum 3-3 lehet (amennyiben a 3. versenyző is 30ban van az olimpiai ranglistán). Reális esély
a 2-2 indulóra van, a Mix Váltó jelenleg nem áll olyan helyen, hogy automatikus 2-2 kvóta helyet adjon 2019 év
végén, így a kvóták megszerzésére az egyéni kvalifikációs listán és utolsó esetben a Mix Váltó Kvalifikációs versenyen
(top3 mindent visz) van lehetőség.
Dátumok:
Olimpiai Tesztverseny, 2019. 08. 18.
Grand Final, 2019. 09.01.
Mix-Váltó Kvalifikációs Verseny: 2020. 04.01.-05. 11. Között (valószínű Chengdu)
Olimpiai kvalifikáció zárása: 2020. 05.11.
Olimpiai Játékok: 2020 07. 27-28, 2020. 08.01.
Automatikus Kvalifikáció (2019-ben):
1.

kvóta: 2019 év végén a legjobb helyen lévő férfi – női versenyző az olimpiai kvalifikációs listán amennyiben
30ban van
2. kvóta: 2019 év végén a 2. legjobb helyen lévő versenyző az olimpiai kvalifikációs listán amennyiben 30ban
van (és nincs más versenyző hozzá képest 10 helyen belül)
Megjegyzés: mindkét esetre érvényes, hogy a kvalifikációs helyet meg kell tartani a hivatalos kvalifikációs
időszak végéig, valamint a 2020as olimpiai felkészülésükről rendszeresen számot adnak.
Kvalifikáció 2020-ban:
Amennyiben a potenciális kvóta helyek nem lettek kiosztva 2019ben:
-

válogatás kiírása az olimpiára potenciális esélyesek között (akik az olimpiai szimulációban 65ben vannak
2019 év végén)
az olimpiai felkészülés érdekében a kvalifikáció zárása Április közepén (lehetőség szerint a 2. WTS verseny
után, döntés a 2020 versenynaptár kihirdetése után 14napon belül)
Kiemelt versenyző/k: a kvalifikációs ranglista legjobb helyén álló valamint a hozzá 5 helyen belül lévő
versenyző/k
2.kvóta megszerzése 2020ban:
- az első WTS versenyen a legjobb kiemelt versenyző top 15ön belül
- a második WTS versenyen a legjobb kiemelt versenyző top 15ön belül
- amennyiben a kiemelt versenyzők nem teljesítik a kvalifikációs feltételeket:
2020ban az első vagy második WTS verseny valamelyikén kiemelkedő top 8-as eredményt elérő versenyző, aki
hivatalos kvalifikáció lezárulásakor Olimpiai kvótát érő helyen van (a nemzeti kvóta számot figyelmen kívül
hagyva)
- ha a fenti feltételek szerint nincs kvóta szerzéss, akkor a 2019 év végén meghatározott zárási időpontban az
olimpiai kvalifikációs listán legjobb helyen lévő versenyző kapja a kvótát, amennyiben a kvalifikációs helyet a
hivatalos kvalifikációs időszak végéig megőrzi
Megjegyzés:
A kvalifikációs versenyekre a nevezés a jelenleg is érvényben lévő szabályok szerint történik.
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Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

3.) sz. napirendi pont: Olimpiai keret támogatási terv 2019
3/2019. (02.01.) SZB határozat
A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta az olimpiai keret 2019-re vonatkozó támogatási
javaslatát. A javaslat továbbra is kitart az eredeti, hosszú távra szóló menedzselési szemlélet mellett,
támogatásban részesítve a fiatalabb korosztályok versenyzőit is. Az Olimpiai keret magában foglalja
a tokiói olimpiára készülő, és a 2024 es párizsi olimpiai keretben jelenleg számításba jövő
versenyzőket. A program célja a tokiói olimpiai indulói létszám maximalizálása, és a következő
olimpiai ciklus sikereinek megalapozása. A teljes keret támogatási terve 2019 évre a következő:
Bicsák Bence

PSN Zrt.

Faldum Gábor

Mogyi SE Baja

Bragmayer Zsanett

Team Újbuda SE

Kovács Zsófia

Budaörsi TK

Tóth Tamás

Budaörsi TK

Dévay Márk

Alba Triatlon SE

Lehmann Csongor

Tiszaújvárosi TK

Lehmann Bence

Tiszaújvárosi TK

Putnóczki Dorka

Tiszaújvárosi TK

Király István

Mogyi SE Baja

Sárszegi Noémi

PSN Zrt.

Sebők Klaudia

Dr. Bátorfi-Agria Ktk

Dévay Zsombor

Alba Triatlon SE

Karai Levente

Mogyi SE Baja

Soós Fanni

Fergeteg TSE

6 000 000 Ft
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
4 000 000 Ft
3 000 000 Ft
2 000 000 Ft
2 000 000 Ft
2 000 000 Ft
1 500 000 Ft
1 500 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft
1 000 000 Ft

Mivel az olimpiai kvalifikációban legnagyobb eséllyel induló versenyzők versenyterve
rendelkezésre áll, valamint részükre a versenyekre történő utazások megszervezése és a költségek
fedezése az előfoglalások miatt jórészt 2019 év első felében szükséges, az SZB javasolja az 5
kvalifikációs helyen álló versenyzőnek a teljes éves keretet rendelkezésre bocsájtani. A
kvalifikációs helyen nem álló versenyzők esetében a javasolt keret 50%-át kéri a SZB biztosítani.
A keret teljesítményének felülvizsgálata az első félév lejártakor megtörténik, ami alapján az SZB
javaslatot tesz a második félévi támogatásokról.
Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú
4.) sz. napirendi pont: Utánpótlás Edző Program elosztási elvek
4/2019. (02.01.) SZB határozat
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A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a Lipták Tamás által kidolgozott 2019-től érvényes
Utánpótlás Edző Programra vonatkozó elosztási alapelveket.

Utánpótlás Edző Program
- triatlon sportág A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) Utánpótlás Edző Programjában a rendelkezésre álló forrással, támogatni kívánja,
olyan, Magyarországon, a triatlon sportágban tevékenykedő utánpótlás nevelő műhelyeket, edzőket, akik sokat
tettek/tesznek a sportág utánpótlásának fenntartásáért, fejlesztéséért.
A programba kerülés szabályai:
1.
-

Személyi feltételek
A támogatott, nem lehet Gerevich Aladár sportösztöndíjas vagy a Kiemelt Edző Programban támogatott edző
A támogatottnak legalább alapfokú edzői végzettséggel kell rendelkeznie

2.
-

Tagszervezetre vonatkozó feltételek:
A támogatottat foglalkoztató egyesületnek az MTSZ felé lejárt Tagdíj és versenyengedély tartozása nem áll
fenn

A támogatottak névsorát, minden évben az MTSZ szakmai bizottságának javaslatára az MTSZ elnöksége fogadja el.
Az utánpótlásnevelés mind minőségi, mind mennyiségi feladat, így a kiválasztás szempontrendszere ezen a két pilléren
alapszik 50-50%-os eloszlásban:
1.
2.

A támogatást megelőző évben az MTSZ-nél kiváltott utánpótlás licencek száma
A támogatást megelőző évi utánpótlás egyesületi pontverseny

Mindkét pillér helyezési rangsora alapján a helyezési számok összeadásával kialakuló sorrend adja a végeredményt a
legalacsonyabb helyezési számmal rendelkezőtől a legmagasabbig.
Holtverseny esetén a kiváltott licencek száma rangsorol.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú
5). sz. napirendi pont: Utánpótlás nevezési díjak mértékének emelése
A Szakmai Bizottság javasolja az Elnökség részére, hogy a 2016. évtől, az SzB. 75/2015(09.30.)
számú javaslata alapján bevezetett, utánpótlás nevezési díjak maximalizált értékét 2019-től
maximum 500 forinttal emelje meg a versenyrendezők támogatására.
Az SzB egyúttal javasolja az Elnökség részére, hogy találja meg a módját az utánpótlás versenyek
támogatásának, áttételesen vagy közvetlenül a nagyobb versenyek támogatási forrásaiból.
Szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem
6). sz. napirendi pont: Utánpótlás válogatási elvek
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A Szakmai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2019-es évre vonatkozó utánpótlás válogatási
elveket a nemzetközi versenyekre.

Utánpótlás Válogatási Elvek 2019
1. Junior Eb – Weert, Hollandia, 2019.05.31.-06.02.
A verseny korai időpontja miatt válogató verseny nem kerül kiírásra.
Válogatási elvek:
- tavalyi eredmények
- Héraklész felmérés 2019
- Duatlon Ob (Balatonboglár, 2019.04.27.)
- az előző évi eredményes versenyzők külön figyelmet kapnak.
Fiúknál várhatóan 4 kvótánk lesz a 2018-as eredményes Eb miatt, lányoknál 2.
A 2018-ban elért eredményeik alapján Dévay Zsombor és Karai Levente kiemelve a válogatás alól.

2. Junior Eb mix váltó – Weert, Hollandia, 2019.05.31.-06.02.
◦ A szakmai igazgató / csapatvezető jelöli ki a csapatot

3. Ifjúsági Eb – Kitzbühel, Ausztria, 2019.06.20.-23.
A verseny korai időpontja miatt válogató verseny nem kerül kiírásra.
Válogatási elvek:

- tavalyi eredmények
- Héraklész felmérés 2019
- Duatlon Ob (Balatonboglár, 2019.04.27.)
- az előző évi eredményes versenyzők külön figyelmet kapnak.
A serdülő másodévesek (2004-es évfolyam) részére egy hely fenntartását mindkét nemnél, a maximális kvótát

kihasználva, esetlegesen plusz kvótát igényelve.

4. Ifjúsági mix váltó Eb – Kitzbühel, Ausztria, 2019.06.20.-23.
◦ A szakmai igazgató / csapatvezető jelöli ki a csapatot

5. U23 Eb - Valencia, Spanyolország, 2019 09.14.
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•

2019.07.14-ig Európa-kupán elért top 10 / VK top 20 helyezés + egy értékelhető nemzetközi eredmény
(Bundesliga I., Francia I.) + egy rövidtávú eredményt szerző versenyző kiemelt, többiekről a szakmai
igazgató javaslatára az Szakmai Bizottság dönt.

6. U23 mix váltó Eb - Valencia, Spanyolország, 2019 09.14.
◦ A szakmai igazgató / csapatvezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen

7. ORV – Pribram, Csehország, 2019 06.08.-09.
◦ A válogatott keretről a tiszaújvárosi utánpótlás ranglistaverseny alapján az UP vezető javaslatára a
Szakmai Bizottság dönt a 4+2-es rendszerben.

8. Junior világbajnokság – Lausanne, Svájc 2019.08.29.-09.01.
•
•

Eb-n elért top 15-ös eredmény vagy ideje 2,5%-on belül van az abszolút első eredményéhez képest
További esetleges helyekről szakmai igazgató dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve 07.20-ig a
szezonban mutatott nemzetközi teljesítmény alapján

9. U23 világbajnokság – Lausanne, Svájc 2019.08.29.-09.01.
•

2019.07.14-ig rövid távú EK top 10 / VK top 20 versenyző kiemelt, többiekről a szakmai igazgató
javaslatára az Szakmai Bizottság dönt.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú
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