
Utánpótlás Bizottsági ülés 

Jegyzőkönyv 2020.02.05. 

 

Napirendi pontok 

1. Utánpótlás válogatott összetartó edzések, edzőtáborok 
Előterjesztő: 
 

2. Válogatási elvek felülvizsgálata, világversenyen való részvétel feltételei 
Előterjesztő: Bácsi Péter 
 

3. Keret edzés, válogatott edzőtábor jelenléti ív vezetése 
Előterjesztő:  
 

4. Kozma István Birkózó Akadémia javaslatok 
Előterjesztő: Struhács György 
 

5. Egyebek 
 

 
1. napirendi pont: Utánpótlás válogatott összetartó edzések, edzőtáborok 

 
szept. 1-ig maradna a keddi (szf+női), szerdai (kötöttfogás), pénteki (serdülő) keretedzés, 
lehetőség szerint időközönként 3 napos hétvégi összetartásokkal ki lehet váltani az adott 
hónap több pénteki keretedzését.  
Szept. 1 után csak kedden és szerdán lennének a keretedzések (KIMBA), mely egy következő 
UP bizottsági ülésen kerülne elfogadásra. 
 

7 szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
 

2. napirendi pont (meghívóban 3.): Keret edzés, válogatott edzőtábor jelenléti ív 
vezetése 
 

a keretedzéseken az összes szakág keretét ki kell jelölni febr. 29-ig, a keretedzéseken egy 
edző szakáganként és korcsoportonként kötelezően ott kell, hogy legyen, valamint kötelező a 
jelenléti ív vezetése, mely a szakágvezető kompetenciája.   
 

7 szavazattal egyhangúlag elfogadva. 
 

3. napirendi pont (meghívóban 2.): Válogatási elvek felülvizsgálata, világversenyen való 
részvétel feltételei 

 
A korábban elfogadott utánpótlás válogatási elvek módosítása nem szükséges, de az 
alábbiakkal javaslom kiegészíteni: 



I. annak a versenyzőnek, aki igazolatlanul nem jelenik meg a válogatott összetartó 
edzésein, illetve edzőtáboraiban annak az MBSZ nem finanszírozza a nemzetközi 
versenye(k)en való részvételét. Ez nem zárja ki a válogatottságát, de a nemzetközi 
versenyen való részvételt klub vagy saját költségen kell megoldania. 
(Minden válogatott edzőnek kötelező vezetnie jelenléti ívet, amit központi tárhelyre 
rendszeresen fel kell töltenie!) 

II. az MBSZ finanszírozása utánpótlás világversenyekre: 
a. Európa-bajnokság: 

- az MBSZ minden súlycsoportban 100 %-ban támogatja a versenyen való 
részvételt, kivétel ez alól, ha a korosztályos válogatott edző(k) és az Utánpótlás 
Bizottság nem javasolja az adott súlyban versenyző nevezését (Pl.: nincs 
nemzetközi szinten, nem vett részt a központi felkészülésben stb.) 

- U-15 korosztályban súlycsoportonként 1 fő indulhat 
b. Világbajnokság: 

- 100 %-os támogatásban részesül az a versenyző, aki az adott évben a z Európa-
bajnokságon 1-5. helyen végzett 

- 50 %-os támogatásban részesül az a versenyző, aki: 
a. a világbajnokságot megelőző 2 évben (2018, 2019) világversenyen 

dobogós volt, vagy 
b. az adott évben a nemzetközi versenyeken kiemelkedően szerepelt 

- indulhat a világbajnokságon, de nem részesül MBSZ támogatásban (saját -
egyesületi költségen) az a versenyző, aki kiharcolta a válogatottságot és az 
indulását a korosztályos edzők javaslata alapján az Utánpótlás Bizottság 
jóváhagyta 

Abban az esetben, ha a versenyző klubköltségen vett részt a korosztályos 
világversenyen, és azon 1-5. helyen végzett, az MBSZ visszatéríti a klubja számára 
a kifizetett részvételi díjat. 

 
 

7 szavazattal egyhangúlag elfogadva 
 
 

4. napirendi pont: Kozma István Birkózó Akadémia javaslatok 
 
 
 

5. napirendi pont: Egyebek 
 
Diák CSB 29-32 kg 
UP CSB 45-48 kg 
Felső súlyhatár nehézsúlyban a junior felső súlyhatár. 
 
 
7 szavazattal egyhangúlag elfogadva 

 
 


