
Az év „Utánpótlás edzői”, és  „Utánpótlás egyesületei” díj pontszámítása 
 
A díjak odaítéléséhez három fő szempontot veszünk figyelembe. Ezek: 

• az Országos Bajnokságon célba érkező versenyzői létszám (Melyen az edző minden induló 
versenyző után 1 pontot kap). 

• + az O.B. eredményesség. Olimpiai pontszámítás szerint, ahol az indulószám szerint az alábbiak 
szerint alakulnak a „minőségi” pontok: 
Kisdöntő (12 feletti induló) megrendezése esetén: 7-5-4-3-2-1-1(kisdöntő győztes is kap 1 
pontot). 
6 Induló esetén: 7-5-4-3-2-1 
5 Induló esetén: 6-4-3-2-1 
4 Induló esetén: 5-3-2-1 
3 Induló esetén: 4-2-1 
2 Induló esetén: 3-1 
T1, T2, T3 korcsoportban az edző indulónként 1pontot kap. (Nincs „minőségi” pont.) 
 

• + nemzetközi eredményesség.  

•  O.R.V. eredmények után, olimpiai pontszámítás szerint (7-5-4-3-2-1) 2x, Jeunesse kupán 3x 
szorzóval.  

• Az IFI EB, V.B., olimpia, olimpiai számban elért eredményességnél az első 12 helyezett kap 
pontot, (7-6-5,5-5-4,5-…-1) 8x, 10x, 12x szorzóval.  

• Ifi EB, VB nem olimpiai számban az első 12 helyezett kap pontot, (7-6-5,5-5-4,5-…1) 4x, 5x 
szorzóval. 

 
A nemzetközi eredményt elért csapat edző(i) a csapatban érintett versenyző(ik) alapján 
részarányosan kapják a pontokat. 

 
Minden évben három díj kerül átadásra. Egy „Az év nevelő edzője”, egy „Az év utánpótlás edzője” díj, 
és egy „Az év utánpótlás egyesülete” díj, mely díjak az évente megrendezésre kerülő edzői fórumon 
kerülnek átadásra, melyek nem vándordíjak. 
 
„Az év nevelő edzője” díjat, a legtöbb pontot szerző tanuló korcsoporttal foglalkozó edző, „Az év 
utánpótlás edzője” díjat a legtöbb pontot szerző serdülő, és ifjúsági korcsoporttal foglakozó edző, míg 
„Az év utánpótlás egyesülete„ díjat az egyesületenként az utánpótlással foglalkozó (Tanulótól-ifiig) 
edzők összesített pontszáma alapján legtöbb pontot elért egyesület kapja. Pontazonosság esetén a 
több győzelem, ill. a minőségi pontszámok a mérvadóak!  
 

Az év „Felnőtt edzője”, és „Felnőtt egyesülete” díj pontszámítása 
 
A díjak odaítéléséhez három fő szempontot veszünk figyelembe.  
Ezek: 

• az Országos Bajnokságon indított versenyzői létszám (Melyen az edző minden induló U23, és 
felnőtt versenyző után 1 pontot kap). Az egyesületi pontszámításba beleszámít a Masters 
korcsoport is, melynél minden induló (fő) után a versenyző egyesülete 1 pontot kap (Masters 
„edző” nem kap pontot!). 

 

• + az O.B. eredményesség. Olimpiai pontszámítás szerint, ahol az indulószám szerint az alábbiak 
szerint alakulnak a „minőségi” pontok: 
Kisdöntő (12 feletti induló) megrendezése esetén: 7-5-4-3-2-1-1(kisdöntő győztes is kap 1 
pontot). 
 



6 Induló esetén: 7-5-4-3-2-1-(1) 
5 Induló esetén: 6-4-3-2-1 
4 Induló esetén: 5-3-2-1 
3 Induló esetén: 4-2-1 
2 Induló esetén: 3-1 

Masters korcsoportnál minőségi pont nem jár, a Masters létszám után járó pontot az evezőst indító 
egyesület kapja (Felnőtt egyesületi pontszámítás)! 

 

• + nemzetközi eredményesség.  

• Olimpiai számokban a felnőtt EB, V.B., Olimpia eredményességnél az első 12 helyezett kap 
pontot, (7-6-5,5-5-4,5-…-1) 8x, 12x, 16x szorzóval. 

• Olimpiai kvótaszerzés 30 pont  (A kvótaszerzés évében kerül beszámításra) 

• Olimpiai számokban az U23-as Európa Bajnokságon, Világbajnokságon az első 12 helyezett 
kap pontot, (7-6-5,5-5-4,5-…-1) 6x, 8x szorzóval. 

• Felnőtt EB, VB nem olimpiai számokban az első 6 helyezett kap pontot (7-5-4-3-2-1) 4x, 6x 
szorzóval. 

• U23 EB, VB nem olimpiai számokban az első 6 helyezett kap pontot (7-5-4-3-2-1) 2x, 4x 
szorzóval. 

• Európai Egyetemek játéka, és/vagy Egyetemi EB, VB, Nyári Egyetemi Játékok (FISU, korábbi 
Universiade) első 6 helyezett kap pontot (7-5-4-3-2-1) 2x, 4x, 6x szorzóval. 

 
A nemzetközi eredményt elért csapat edző(i) a csapatban érintett versenyző(ik) alapján 
részarányosan kapják a pontokat. 
 
Minden évben két díj kerül átadásra. Egy „Az év felnőtt edzője”, és egy „Az év felnőtt egyesülete” díj, 
mely díjak az évente megrendezésre kerülő edzői fórumon kerülnek átadásra, melyek nem 
vándordíjak. 
 
„Az év felnőtt edzője” díjat, a legtöbb hazai és nemzetközi pontot szerző U23, és felnőtt korcsoporttal 
foglalkozó edző, míg „Az év felnőtt egyesülete„ díjat az egyesületenként a felnőttekkel foglalkozó 
(U23+felnőtt) edzők összesített pontszáma és a Masters létszám alapján legtöbb pontot elért 
egyesület kapja. Pontazonosság esetén a több győzelem, ill. a minőségi pontszámok a mérvadóak!  
 

Az év „Para-evezős edzője” díj és „Para-evezős egyesülete” díj pontszámítása 
 
A díjak odaítéléséhez három fő szempontot veszünk figyelembe, ezek: 
 
• az Országos Bajnokságon és az Ergométeres Országos Bajnokságon indított versenyzői létszám 
(melyen az edző minden induló versenyző után 1 pontot kap). 
 
• az Országos Bajnokságon és az Ergométeres Országos Bajnokságon elért eredmény olimpiai 
pontszámítás szerint történik, az alábbi formában: 
6 Induló esetén: 7-5-4-3-2-1 
5 Induló esetén: 6-4-3-2-1 
4 Induló esetén: 5-3-2-1 
3 Induló esetén: 4-2-1 
2 Induló esetén: 3-1 
1 Induló esetén: 1 
 
 
 



•  + nemzetközi eredményesség: 
A nemzetközi eredményesség pontszámításánál az első 12 helyezett kap pontot, (7-6-5,5-5-4,5-…-1) 
az alábbiak alapján: 

• ergométer EB, Ergométer VB, evezős EB négyszeres szorzóval 

• Paralimpiai kvótaszerzés 30 pont (A kvótaszerzés évében kerül beszámításra) 

• evezős VB nyolcszoros szorzóval 

• A Paralimpia tizenkétszeres szorzóval számolandó. 
A nemzetközi eredményt elért csapat edző(i) a csapatban érintett versenyző(ik) alapján 
részarányosan kapják a pontokat. 
 
Minden évben két díj kerül átadásra: 
• „Az év para-evezős edzője” 
• „Az év para-evezős egyesülete” 
 
A felsorolt díjak az évente megrendezésre kerülő edzői fórumon vagy az éves díjátadó gálán kerülnek 
átadásra, melyek nem vándordíjak. 
 
"Az év para-evezős edzője" díjat a legtöbb pontot szerző para versenyzőkkel foglalkozó edző, "Az év 
para-evezős egyesülete" díjat pedig az egyesületenként a para-evezős szakágban foglalkozó edzők 
összesített pontszáma alapján a legtöbb pontot elért egyesület kapja. Pontazonosság esetén a több 
győzelem, illetve a minőségi pontszámok a mérvadóak. 
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