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Résztvevők 14 fő, név szerint: Bácsi Péter-bizottsági elnök, Dvorák László, Farkas Gábor, Gulyás 
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Meghívottak: Simita Zsolt, Martin Gábor, Rögler Gábor 
 
 
Bácsi Péter üdvözölte a jelenlévőket. Felolvasta a napirendi pontokat és kérte, hogy fogadják el.  
A bizottság elfogadta a napi rendi pontokat. 
 
 
 

1.) Hazai versenynaptár elfogadása szeptember 1-től. 
 

A szakmai bizottság első napi rendi pontban a 2020. évi szeptember 1-től elinduló őszi 

versenynaptárt tárgyalta. Simita Zsolt és Martin Gábor elkészített egy provizor őszi versenynaptárt, 

amiben a tavasszal elmaradt magyar bajnokságok beillesztésre kerültek. Simita Zsolt ismertette a 

tervezetet, melyen tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy csak úgy volt lehetséges az elmaradt 

versenyek beillesztése az őszi versenynaptárba, ha idén a korosztályos csapatbajnokságok 

kikerülnek a naptárból. Ezzel a döntéssel a bizottság tagjai egyetértettek, úgy, hogy abban az 

esetben, ha a világversenyek elmaradnak, akkor megrendezésre kerül a felnőtt csapatbajnokság 

valamilyen rendkívüli formában. Ezen kívül felvetődött, hogy ne kerüljön megrendezésre idén a 

Veterán Országos bajnokság, valamint az Egyetemi Országos bajnokság. Ezt a döntést a bizottság 9 

igennel és 2 nemmel (Sike András, Katona Géza) elfogadta, tehát 2020. évben nem kerül 

megrendezésre a Veterán OB és az Egyetemi OB.  

A versenynaptárt a többi kitétellel a bizottság egyhangúan elfogadta. 

 

 
 

2.) 2020. évi válogatási elv esetleges módosítása. 
 
A második pontban a bizottság a 2020-as év válogatási elvének esetleges módosítását tárgyalta. A 
bizottság tagjai azt javasolták, hogy nem nyúlunk a hatályos válogatási elvekhez.  
Ezt a javaslatot a bizottság egyhangúan elfogadta. 
 
 

3.) Strandbirkózó Országos Bajnoki sorozat. 
 
A bizottság a 3. pontban a Strandbirkózó Országos Bajnoki sorozat olimpiai pontjait tárgyalta. 2020-
ban az MBSZ egy 3 állomásból álló országos bajnoki sorozatot rendez, melyen a három verseny 
alapján az eredmények összesítésre kerülnek. A felnőtt és U18-as korosztályban a végleges 
összesített helyezések alapján az egyesületek olimpiai pontot kapnak a következők szerint: 
 
 
U18. Strandbirkózó OB. sorozat összesített helyezések pontja I-VI. helyezésig:       7, 5, 4, 3, 2, 1    pont 



 
Felnőtt Strandbirkózó OB. sorozat összesített helyezések pontja I-VI. helyezésig:  14, 10, 8, 6, 4, 2 pont 
 
   
 
Ezen kívül a strandbirkózó Világbajnokság után járó pontok is emelésre kerülnének a következők szerint: 
 

Strandbirkózó VB pontjai I-VI. helyezésig:                                                            60, 50, 40-30, 20-10 pont 

 

A bizottság mind három pont javaslatot egyhangúan elfogadta. 
 
 
 

 
4.) Egyebek. 

 
Negyedik pontban a bizottság az egyebeket tárgyalta. Sike András úr kérte, hogy abban az esetben, 
ha a világversenyek elmaradnak felnőtt korosztályban valamilyen formában kerüljön 
megrendezésre a csapatbajnoki sorozat. 
Ezt a javaslatot a bizottság egyhangúan elfogadta. 
 
Katona Géza úr a korona vírussal kapcsolatosan azt a javaslatot tette, hogy abban az esetben, ha a 
korona vírus az őszi idényben is folytatódik és a versenyek elmaradnak, ezáltal a KSF elosztásánál a 
2020. évet nem lehet figyelembe venni, akkor a KSF 2021. évi elszámolásánál újra a 2019. év legyen 
figyelembe véve. 
Ezt a javaslatot mind a szakmai, mind pedig az utánpótlás bizottság egyhangúan támogatta.  
 
Ezek után Losonczi Ottó úr javaslata következett a nemrég elveszített Tóth Bendegúz ügyével 
kapcsolatosan. Losonczi Ottó úr azt javasolta, hogy az a sportoló, aki bekerül a felnőtt válogatottba 
kötelezően essen át terheléses szűrésen, amit 2 évente megismételnek. Ezen kívül minden felnőtt 
súlycsoport 1-3. helyezett válogatottversenyzője legyen ellenőrizve. Ezeknek a szűréseknek a 
költségeit az MBSZ vállalja magára és építse be a KSF költségvetésébe.  
Ezt a javaslatot a bizottság egyhangúan támogatta. 
 
Utolsó javaslatot Virág Lajos úr tette, azzal kapcsolatosan, hogy az MBSZ egy olyan nagyszabású 
eseményt rendezzen, amely méltó az MBSZ megalakulásának százéves évfordulója, valamint Tóth 
Bendegúz halálának évfordulójához. Losonczi Ottó úr azt javasolta, hogy az ESMTK szakosztály 
mindenképpen fog olyan versenyt rendezni a jövőben, amit Tóth Bendegúz emlékére rendeznek. 
A bizottság egyhangúan elfogadta a javaslatot.  
 
 
Budapest, 2020. július 13. 
 
Bácsi Péter  


