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Bácsi Péter üdvözölte a jelenlévőket. ezek után kérte a szakmai bizottságot, hogy fogadják el a 
napirendi pontokat. A bizottság elfogadta a napi rendi pontokat. 
 
 
 

1.) Felnőtt Világbajnokság beszámolója 
 

A szakmai bizottság első napi rendi pontban a Felnőtt Világbajnokság beszámolóját hallgatta meg. 

A bizottság a beszámolókat egyhangúan elfogadta. 

 
 

2.) 2020. évi versenynaptár 
 
A második pontban a bizottság a 2020-as hazai versenynaptárt tárgyalta. Felmerült a diák II. 
korosztályban a kötöttfogás, valamint az OB-k eltörlése. Többen hozzászóltak, de Lévai Zoltán nem 
támogatta. Szó volt még az U23-as korosztály válogató versenyeiről, hogy ennek a korosztálynak két 
válogató versenye lenne. Egy tavasszal és egy ősszel. ezt a bizottság támogatta. Felmerült az a 
javaslat is, hogy a felnőtt csapatbajnoki rendszer az olimpia miatt ne kerüljön megrendezésre 2020-
ban. Erre a bizottság azt javasolta, hogy tavasszal ne legyen forduló csak ősszel kerüljön 
megrendezésre. A bizottság a versenynaptárt elkészítését november 25-re napolta a nemzetközi 
versenynaptár hiányossága miatt. 
 
 

3.) Csapatbajnoki rendszer javaslatai 
 
Az NB I, NB II csapatbajnokság lebonyolításában nem javasolt változtatást a bizottság, viszont az 
Extra Liga csapatbajnoki rendszerben változtatást szeretnének. Losonczi Ottó javasolja, hogy az 
extra liga csapatbajnokság ne legyen megrendezve 2020-ban az olimpia miatt. 
Bácsi Péter javaslatot tesz a csapatbajnoki rendszer megreformálására. 
A bizottság megszavazta, hogy az extra liga kidolgozásra kerül és 2020-ban ősszel kerül 
megrendezésre. 
 

4.) Szakmai program javaslatok 2020-ra 
 
Javaslatra kerül a heti összetartó edzések bevezetése serdülő korosztálytól felfelé, úgy, hogy 
valamilyen szinten kötelező lenne az összetartó edzések látogatása. Lévai Zoltán hozzászólása, hogy 
a kis egyesületek nem tudják megfizetni az edzőket, nemhogy a központi edzésekre felutaztatni a 
válogatottakat. A szankciók már nem érdeklik az egyesületeket, mert nem tudnak elutazni a 



központi edzésekre. Losonczi Ottó hozzászólásában nem támogatja a heti központosítást, mert így 
kiürítésre kerülnének a klubok, így az egyesületeknél azokon a napokon nem lennének példaképek. 
Sike András javasolja, hogy igenis legyen központi edzés heti rendszerességgel, mert csak akkor 
fognak a felnőtt versenyzők új ingereket kapni.  
 

5.) Egyesületi Ponttáblázat javaslatok 
 
A bizottság módosításokat szeretne végrehajtani az egyesületi pontrendszerben a következők 
szerint. A Kadet EYOF megegyezne a Serdülő EB-n kapható pontrendszerrel. A Combat Games 
pontjai megegyeznének a Gymnasiade pontrendszerével, valamint a Felnőtt Európa-játékok 
megegyezne a Junior VB pontrendszerével úgy, hogy amennyiben az adott évben nincsen Európa-
bajnokság, akkor az EJ is az Európa-bajnokság pontrendszerét kapná. A bizottság azt a módosítást 
kéri, hogy az EJ minden alkalommal az EB pontrendszerével legyen egyenlő. A Veterán OB pontjait 
vegyük vissza 3,2,1 pontra. 
A bizottság a javaslatot elfogadta 2020. január 1-től lép érvénybe. 
 

6.) Utánpótlás és Felnőtt válogatási elvek 
 
Sike András által előterjesztett felnőtt válogatási elveket kisebb módosításokkal a bizottság 
elfogadta. Az utánpótlás válogatási elveknél a bizottság kéri az utánpótlás bizottságot, hogy annyi 
változtatást csináljon, hogy az egymás elleni eredmény minden versenyen, amin találkoznak 
számítson. Az U23-as korosztályban a következő változtatásokat javasolja a bizottság. Minden 
egymás elleni eredmény számít. Csak egy verseny lesz megtartva tavasszal az OB. Ősszel, ha van 
olyan súlycsoport, ahol kérdéses a válogatottság akkor a szakágvezető válogató mérkőzést írhat ki. 
 
 
 

7.)  Dvorák László javaslata a következő 4 év szabadfogású tervéről 

 

A bizottság a javaslatot elfogadta. 

 

 

8.) Egyebek 

 

Az egyebekben a bizottság a felnőtt extraliga csapatbajnokságra tett javaslatot, hogy 2019-ben a 

Monoron megrendezésre kerülő visszavágón hirdessünk győztest és ne legyen megtartva a 

harmadik forduló. 

A bizottság ezt egyhangúan elfogadta. 
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