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Bácsi Péter üdvözölte a jelenlévőket. Felolvasta Nagy Lajos levelét, melyben lemond a szakmai 
bizottsági posztjáról. Ezt a döntést a tagok elfogadták és javasolnak a következő ülésre 1 fő új tagot. 
Ezek után Bácsi Péter megkérte a szakmai bizottságot, hogy fogadják el a napi rendi pontokat. A 
bizottság elfogadta a napi rendi pontokat. 
 
 
 

1.) Szakmai felkészülési terv 2020-ban 
 

A szakmai bizottság első napi rendi pontban a 2020. évi szakmai felkészülési tervet hallgatta meg a 

szakágvezetőktől.  

A bizottság egyhangúan elfogadta a felkészülési tervet. 

 
 

2.) 2020. évi KEP elosztás 
 
A második pontban a bizottság a 2020-as Kiemelt edzői programban javasolt edzők névsorát 
tárgyalta.  
A bizottság egyhangúan támogatta, azon edzők a kiemelt edzői programban való szereplését, akik 
az előterjesztésben szerepeltek.  
 
 
 

3.) Utazó csapat kijelölése az Európa-bajnokságra 
 
A bizottság a 3. pontban a Felnőtt Európa-bajnokságra utazó csapat előterjesztését tárgyalta. Az 
előterjesztést a szakágvezetők tették meg. A kötöttfogású csapat előterjesztést 1 tartózkodással a 
bizottság elfogadta. A női induló csapatot a bizottság szintén 1 tartózkodással elfogadta. A 
szabadfogású csapat előterjesztésénél a bizottság javasolta, hogy Lukács Botond 79 kg-ban kerüljön 
ki az utazó csapatból. A bizottság azzal indokolta ezt a javaslatot, hogy Lukács Botond versenyző 
még junior korú és nem éri el a nemzetközi szintet.  
A bizottság 2 tartózkodással és 8 igen szavazattal ezt a döntést elfogadta. 
 
 

4.) Extraliga csapatbajnokság 2020-ra 
 
A 4. pontban a bizottság a 2020. évi Extra liga csapatbajnokságot tárgyalta. Ezt Bácsi Péter a 



szakmai bizottság elnöke terjesztette elő. A bizottsági tagok az előterjesztést előző héten 
megkapták és átolvasták. Egy teljesen új rendszer kerülne bevezetésre.  
A bizottság 7 igen szavazattal 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal az új Extra liga csapatbajnokság 
javaslatot elfogadta. 
 
 
 

5.) Válogatott keret tagjait éríntő külföldi csapatbajnokságon való részvétel szabályozása 
 
A bizottság az utolsó 5. pontban a válogatott keretet érintő külföldi csapatbajnokságon való 

részvétel szabályozását tárgyalta. Bácsi Péter elnök úr előterjesztett egy javaslatot, melyet a 

bizottság tagjai megkaptak az előző héten. A bizottság azzal a javaslattal, hogy kikerül az, hogy 

  „A korosztályos világversenyek előtt 4 héttel nem mehetnek ki a versenyzők a külföldi 

csapatbajnokságokra”. 

A javaslatot elfogadta 8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal. 
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