
Gerevich Aladár – sportösztöndíj elosztási elvei 2016 
 

A Magyar Birkózó Szövetség Elnöksége, összhangban a Magyar Olimpiai Bizottság sportösztöndíj 

szabályzatával, az alábbi javaslatokat teszi a Gerevich Aladár sportösztöndíj elosztásánál. 

 

Versenyzők (aktív, a válogatott munkájában részt vevő): 

 

1. Abban az esetben, ha olimpiai helyezést ért el az előző négy évben 200 000 – 400 000Ft/hó 

adható (400e a javasolt összeg, kevesebbet csak fegyelmi és egyéb szabályszegés esetén lehet 

adni) 

 

2. Abban az esetben, ha felnőtt világbajnoki helyezéstért el az előző három évben,a következő 

összegek adhatók: 

I. hely 150 000 – 300 000 Ft/hó; 

II. hely 130 000 – 270 000 Ft/hó; 

III. hely 100 000 – 250 000 Ft/hó; 

V. hely 70 0000 – 150 000 Ft/hó. 

 

3. Abban az esetben, ha felnőtt Európa-bajnoki helyezéstért el az előzőkét évben,a következő 

összegek adhatók: 

I. hely 100 000 – 200 000 Ft/hó; 

II. hely 80 000 – 160 000 Ft/hó; 

III. hely 70 000 – 130 000 Ft/hó; 

VI. hely 50 000 – 100 000 Ft/hó. 

 

4. Utánpótlás világversenyeken (U23 is ide tarozik) az előző évben elért érmes helyezések szerint, 

a soron következő évben adható összegek a következők: 

1 érem 30 000 – 40 000 Ft/hó; 

2 érem 40 000 – 50 000 Ft/hó; 

3 érem 50 000 – 60 000 Ft/hó. 

 

5. Felnőtt„A” válogatott azon tagjainak, akiknek nincsen a fentiek alapján értékelhető 

eredménye, de felnőtt Olimpiai kvalifikációs versenyen, világbajnokságon, vagy Európa-

bajnokágon olimpiai súlycsoportban indulnak: 30 000 -50 000 Ft/hó adható. 

 

6. Olimpiai kvalifikációt szerzett versenyzőnek adható összeg:  50 000 Ft/hó . 

 

Utánpótlás eredmények szerinti edzői juttatás: 

 

7. Azon egyesületek, ahol  

 

- 1-2 utánpótlás világversenyen érmes versenyző volt az előző évben,1 edző; 

- 3-4 utánpótlás világversenyen érmes versenyző volt az előző évben,2 edző; 

- 5 vagy annál több utánpótlás világversenyen érmes versenyző volt az előző évben,3 

edzőkaphat juttatást. 

 

Az adható összeg 50 000Ft/hó. 

 

Felnőtt eredmények utáni edzői juttatás: 

 

Azon egyesületek, ahol az elmúlt négy évben olimpiai érmes, és/vagy az elmúlt három évben 

világbajnoki érmes, és/vagy az elmúlt két évben Európa-bajnoki érmes versenyző volt és nincs a 

Kiemelt Edzői Programban szereplő edzője, 1 edző kaphat juttatást. 


