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Beszámoló a Szakmai, valamint az Utánpótlás Bizottság 2019. évi 

tevékenységéről 

 

I. A Szakmai Bizottság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről 

 

A Szakmai Bizottság a május 31-ei tisztújító közgyűlést követően 2019. július 9-én alakult 

meg a következő összetételben: 

Elnök:  Bácsi Péter – szakmai igazgató 

Tagok:  Dvorák László – szabadfogású szövetségi kapitány 

 Ritter Árpád – női szövetségi kapitány 

 Sike András – kötöttfogású szövetségi kapitány 

 Farkas Gábor 

 Gulyás István 

 Hajdú Imre 

 Katona Géza 

 Lévai Zoltán 

 Losonczi Ottó 

 Lőrincz Tamás 

 Nagy Lajos 

 Virág Lajos  

 

A Szakmai Bizottság feladata, hogy biztosítsa a magyar birkózás fejlődését, sportszakmai 

ügyekben döntést hozzon vagy javaslatot tegyen az Elnökség, illetve az Intéző Bizottság felé. 

A Szakmai Bizottsággal egyidőben albizottságként megalakult az Utánpótlás Bizottság, 

melynek a célja, hogy munkájával, javaslataival elősegítse a magyar utánpótlás megfelelő 

fejlődését, valamint segítse a Szakmai Bizottság és az Elnökség munkáját, döntéshozatalait. 

 

A bizottságok feladatait és hatásköreit, illetve az ülések jegyzőkönyvei megtalálhatók az MBSZ 

honlapján.  
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1) Első bizottsági ülés, 2019. október 7.  

 

Ez volt az első ülés az új tagokkal, melynek napirendi pontjai a következők voltak: 

1. VB beszámoló 

Előterjesztő: Bácsi Péter szakmai igazgató 

2. Versenynaptár javaslatok 2020 
Előterjesztő: Simita Zsolt, Martin Gábor 
 

3. Csapat Bajnokság 2020 javaslat 
Előterjesztő: Bácsi Péter 
 

4. Szakmai program javaslatok 2020 
Előterjesztő: Bácsi Péter 
 

5. SE ponttáblázat javaslatok 
Előterjesztő: Kálmán Tibor 
 

6. Válogatási elvek 
Előterjesztő: Bácsi Péter 
 

7. Versenyrendezési kötelezettség javaslatok Szabadfogású beszámoló és terv 
2020-2024 
Előterjesztő: Dvorák László 

 
8. Versenyrendezési kötelezettség javaslatok 

 
9. Strandbirkózó OB javaslatok 

 
10. Egyebek (CSB 2019) 

 

Meghívottak: Farkas Tibor főtitkár, Martin Gábor, Simita Zsolt szakreferens – 

jegyzőkönyvvezető 

A bizottsági ülésen az összes meghívott tag részt vett. 
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2) Második alkalom, 2019. november 21.  

 

Az Utánpótlás Bizottsággal közösen lett megtartva az ülés, melyen a napirendi pontok 

a következők voltak: 

1. U23 VB beszámoló 

Előterjesztő: Bácsi Péter szakmai igazgató 

 

2. 2020. évi versenynaptár véglegesítése 

Előterjesztő: Simita Zsolt, Martin Gábor 

 

3. Bizottságok hatáskörei, feladatai 

Előterjesztő: Bácsi Péter 

 

4. Egyebek 

 

A bizottsági ülés fő témája a 2020-as versenynaptár véglegesítése volt. Az összeállítás 

során a fő szempont volt a Tokiói Olimpia, valamint a nagy nemzetközi versenyek (Európa 

bajnokság, kvalifikációs versenyek, ranking sorozat, utánpótlás világversenyek, valamint a 

jelentősebb nemzetközi versenyek). Másik fontos szempont volt, hogy a vasárnapi 

versenyek számát csökkentsük, ennek érdekebén lehetőség szerint több versenyt 

összevontunk egy hétvégére. 

 

 

 Bácsi Péter  
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II. Az Utánpótlás Bizottság beszámolója a 2019. évi tevékenységéről 

 

1) Az év első ülése, 2019. szeptember 23. 

 

Tagok névsora:  

 elnök:  Struhács György 

 tagok:  Bacsa Ferenc,  

  Kliment László, 

  Lakatos Attila,  

  Martin Gábor, 

  Pap Ferenc,  

  Ritter Dileta, 

  Sarkadi Imre,  

  Takács Ferenc. 

Állandó meghívottak: Bácsi Péter szakmai igazgató, Rögler Gábor utánpótlás 

szakreferens. 

A következőket tárgyalták a bizottsági tagok: 

Leány korosztályokban (Diák II, Diák I, serdülő) súlycsoport változtatások. 

Nemzetközi pontok változtatása utánpótlás korosztályban. 

Válogatási elvek utánpótlás korosztályban. 

A fent felsorolt napirendi pontok (lásd jegyzőkönyv) egyhangúlag lettek elfogadva. 

Diák II versenyek áttekintése. 

Diák II kötöttfogású országos versenyek eltörlése. 

Egyéni versenyek: 1 területi és 1 országos szabadfogású diákolimpia. 

Csapatbajnokság: 1 nyílt szabadfogású CSB. tavasszal, lebonyolítási módosításokkal. 

A javaslatot (lásd jegyzőkönyv) 7 igen – 1 nem szavazattal fogadtuk el. 

Régiós táborok módosításának javaslatai. 

A javaslatot (lásd jegyzőkönyv) egyhangúlag elfogattuk. 
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2) Második ülés, 2019. október 10. 

 

Az ülésen a következő témaköröket tárgyalta és hozott döntéseket: 

Újra tárgyalta és pontosította az utánpótlás válogatási elveit. 

A 2020. évi versenynaptár javaslatai Simita Zsolt és Martin Gábor előkészítésével a 

szakmai bizottság felé. 

A 2020. évi utánpótlás CSB. lebonyolítási formája. 

A fent felsorolt napirendi pontokat (lásd jegyzőkönyv) a bizottság tagjai egyhangúlag 

elfogadta. 

Az UP. bizottság tagjai tárgyalták még a régiós táborok összetartó edzések női 

versenyek témáját és későbbi időpontban fog javaslatokat kidolgozni a témákban. 

A bizottság minden elfogadott javaslatát továbbította a szakmai bizottság elnöke és az 

elnökség felé. 

 

Reményeink szerint a bizottság 2020. évben is segíteni tudja a munkájával és javaslataival 

a magyar birkózást. Az bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek elérhetőek az MBSZ 

honlapján. 

 

   Struhács György 

 


