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Bevezetés 
 

A Sport XXI programot 2017-től fokozatosan kezdtük átalakítani. Az átalakítás elsődleges 

szempontrendszere az volt, hogy szakmai alapon, a célkorosztálynak legmegfelelőbb képzés 

felé toljuk a programokat, illetve a napi szintű műhelymunka tulajdonképpeni ösztönző 

rendszerét. 

E célok elérését az evezős Sport XXI. program a következőképpen szolgálja: 

• megfelelő versenyformák, versenyrendszerek támogatása, kialakítása a Tanuló 

korcsoport számára, 

• személyes, közvetlen iránymutatás a felkészítő edzőknek a szakmai munka menetében 

• a MESZ Hosszútávú Sportoló Fejlesztési Programjának megfelelő képzés támogatása. 

• korosztály és célspecifikus műhely-támogatási rendszer 

• Tanuló OB kvalifikáció 

• Minimum vizsgáztatás 

A változtatásokat fokozatosan vezettük be és 2020 lett volna az első olyan év, mely az előző 

évhez képest már jelentős szakmai változtatásokat nem tartalmaz. Legfeljebb a verseny 

helyszínek és az időpontok módosultak volna, ami a rendezés helyi szintű lehetőségeit vette 

volna figyelembe. 

De csak volna… A világjárvány megváltoztatta a szezon menetét. 

A szezon úgy kezdődött, hogy a Sport XXI referens lemondott a feladatkörről, így márciusban 

új referenst kellet keresnünk, ami nem volt egyszerű, tekintve, hogy akkor kezdett begyűrűzni 

Magyarországra a koronavírus világjárvány. Végül Sinka Flóra elvállalta a pozíciót. 

Ez a feladatkör az alábbiakból áll: 

• Részvétel az éves Sport XXI. program kialakításában 

• Sport XXI versenyeken való részvétel 

• Aktív segítség a lebonyolításban az aktuális szervező klubnak 

• Eredmények regisztrálása, kezelése, rangsorok vezetése 

• Aktív közreműködés a műhelytámogatás kiszámításában 

• Minimum vizsgák lebonyolítása 

• Egyéb, a Sport XXI program kapcsán, az UP szövetségi kapitány által rá bízott szakmai 

feladat (tanuló kvalifikáció adminisztrációja) 

 



Mivel voltak elmaradások az elmúlt évről, két területen „újra kellett kalibrálni” a rendszert, 

elsősorban a kiegészítő feladatok adminisztrációja terén. 

Ezek az alábbiak: 

• Versenyeredmények és aktuális rangsorok kezelése az e-regattában 

• Minimum vizsgáztatás menete és adminisztrációjának egységesítése – elektronikus 

nyilvántartás 

Koronavírus és következményei 
 

A koronavírus járvány első hulláma gyakorlatilag az ország szinte teljes leállását hozta. 

Klubjainkat bezárták hetekre, az edzésmunka szervezése legtöbb helyen az online térre 

korlátozódott, egyéni sportolási lehetőséggel. Ez a 16 éven aluli korosztály számára 

gyakorlatilag teljesen elvágott minden szervezett edzésformát, mivel ahol a klub működése még 

erős korlátozásokkal is, de még biztosítva volt, ott is teljesen megszűnt az edzéslátogatási 

lehetőség a legfiatalabb korosztály számára. 

Ez a helyzet júniusig eltartott és a klubokba csak fokozatosan térhetett vissza az élet. Attól 

lehetett tartani, hogy nagyon nagymértékű lesz a lemorzsolódás, legfőképpen ebben a 

korosztályban, de ez a félelem nem, vagy csak kis mértékben igazolódott be. Természetesen 

helyi szintű különbségek is megfigyelhetők voltak az edzői visszajelzésekből. Jellemző 

jelenség az volt, hogy a már korábban megszólított és a klubba járó gyerekek nagy százalékban 

visszatértek. A problémát a toborzás helyszínének kiesése, ennek köszönhetően a toborzott 

létszám visszaesése mutatja. 

Tanuló 2018 2019 Változás 2019 2020 Változás 

Versenyengedélyek 450 532 18.22% 532 446 -16.17% 

Tényleges versenyzők létszáma 412 453 9.95% 453 386 -14.79% 

 

Az országos (és nemzetközi) korlátozó intézkedések miatt sorra törölni kellett minden hazai 

programot, természetesen ide értve a Sport XXI Program versenyit is. 

 

Elmaradt versenyek: 

• Tavaszi Hosszútávú 

• Tavaszi Duatlon 

• Tatai Tókerülő Hosszútávú verseny 

• Öböl Kupa 

• Tisza Kupa 



Több versenyt végül sikerült megrendezni, de nem az eredeti időpontban és nem mindig úgy, 

ahogy terveztük, de eddig sikerült sok mindent bepótolni és a résztvevői létszámok igazolták, 

hogy jelentős igény volt a korosztályban ezekre e programokra. 

Több, „vis maior” helyzet miatti döntést is kellett hozni, hogy a program legalább részben 

teljesíteni tudja a célját.  

A FEC verseny jelentette azt az egyik első „fellélegzést” a vírus után, ami az utánpótlásbázis 

gyors visszatérését szorgalmazta. Ezt követte nyáron a Csepel Kupa, ami az Országos 

Bajnokság Tanuló kvalifikációjának újra gondolását tette hirtelen szükségessé, mivel egyetlen 

verseny állt már csak rendelkezésre a korábbi több fordulós rendszer helyett. 

Itt külön kiemelném Sinka Flóra és Ifj. Pergel László közreműködését a lebonyolítás hátterének 

szervezésében. 

Külön figyelmet érdemel a Kalocsa Kupa, mert ott sajnos még voltak anomáliák (habár a 

nevezés már az e-regattában készült, a jegyzőkönyvet a szervezők nem itt készítették el, így azt 

manuálisan kellett utólag bevinni a rendszerbe), amiket a jövő évi program tervezésekor 

figyelembe kell venni, de nem csak a MESZ érintettjeinek, hanem a szervező klubnak is. 

Teljesen más miatt, de külön tájékoztatást szeretnék adni a rendezés előtt álló csepeli 

duatlonról, mert elég hektikus a története és sok információ kering erről is az „éterben”. 

Szeptemberben a szervezők a koronavírus miatt biztonsági okokból lemondták az Öböl Kupa 

és a Tisza Kupa rendezését. Ezt szerettük volna mindenképpen valahogy pótolni, melyre a 

Csepel EK, illetve a program referens (korábban is volt rá példa…) felajánlotta, hogy teljesen 

önállóan megrendeznék a versenyt. Az Öböl Kupa Sport XXI része lett volna megtartva, de ezt 

a Csepelnek a MESZ versenyrendezői stábja nélkül kellett volna megrendeznie. A klub 

elnöksége így csak alapos megfontolás után vállalta el a feladatot, de az idő rövidsége miatt 

kicsúsztak a hatósági engedély megkéréséhez szükséges 30 napból. Később, az egyre hidegebb 

időjárás miatt már nem volt reális ennek a versenynek a megrendezése, így lett végül duatlon, 

ami tavasszal elmaradt a vírus helyzet miatt, tehát a forrás eleve rendelkezésre állt. 

A továbbiakban a terv szerint szeretnénk haladni már, amennyire lehetséges, de a koronavírus 

helyzet miatt bármikor szükségessé válhat a fentiekhez hasonló, gyors döntéseket igénylő 

változtatás. 

  



A Program megvalósulása 
 

Sport XXI referens 
 

Sinka Flóra egy elég nehéz és bizonytalan helyzetben „csöppent” a programba, így az elején 

még csak ismerkedett a feladatkörrel. A Tanuló Kvalifikáció és a két Sport XXI. verseny még 

pont elég feladat volt számára, illetve az OB-t megelőző pár hétben, ami a minimum vizsgák 

gyors felpörgésének időszaka volt. 

Az őszi időszakra Flóra proaktívvá vált, a külsős megkeresésekre már önállóan tudott reagálni 

és segített versenyt előkészíteni az elmaradt őszi programok helyett, illetve azok módosításában 

részt vett. 

Sajnos ki kell emelnem a referensváltással kapcsolatos nehézségeket, kellemetlenségeket. Az 

edzők egy része a szezon során nem vett tudomást a váltásról, hiába mutattuk be Flórát a FEC 

versenyen, de valószínűleg ez a körülményeknek is köszönhető volt, hiszen a járványhelyzet 

miatt nem volt lehetősége új szerepét kifelé megerősíteni. A jövőben ez biztosan át fog alakulni, 

ezen jómagam is dolgozom. 

 

Minimum vizsgák 
 

Sajnos ez a részfunkció sok éve okoz fejtörést. Amikor a terület felelősévé váltam, az UP 

bizottság végezte a vizsgáztatás szerepkörének a gyakorlását, kiváltképp a bizottságvezető, de 

nyilvántartási rendszer nem volt, vagy pedig hozzám sosem jutott el. Az első megoldási 

kísérletem, hogy az éve első Sport XXI versenyeivel egybe kötve lehessen csak vizsgázni, nem 

vált be, mert ezzel a rendező edzők általában túlterheltté váltak és nem tudták ellátni aktuális 

klubfeladataikat. 

2019-ben végre önálló felelőse lett a programnak, de sajnos ő a szezon végén felmondott, így 

ez továbbra is megoldatlan feladat maradt. 

Idén ezt az edzőbizottság tagjainak (Dani Zsolt, Ifj. Pergel László, Pető Tímea, Alföldi Zoltán, 

Mácsik Miklós) és Herkules Jánosnak a segítségével sikerült sínre rakni az Országos 

Bajnokságot megelőző szűkös időszakban. A vizsgák innentől nem csak a „kék könyvekben” 

vannak jelen, hanem az e-regattában is precízen fel vannak vezetve az iroda (Kakas Dóra) által. 

Így szűréssel az e-regattában nem nevezhető, akinek nincs minimum vizsgája, amit nyomon 

tudunk követni. A továbbiakban így már Sinka Flóra is tudja kezelni a rendszert.  



Kiemelendő, hogy 219 sikeres minimum vizsga zárult az Országos Bajnokság nevezési 

határideje előtt. 

 

Megrendezett versenyek és események 
 

06.27.  FEC Kupa   Tanuló Kupa 1.  106 fő 

07.12.  Csepel Kupa   Tanuló Kupa 2. 

09.26.  Kalocsa Kupa   Tanuló Kupa 3. 

 

A versenyek megvalósításához a rendező egyesületek a Sport XXI. finanszírozási keretből 

kaptak támogatást. 

 

Az eredeti költségfelosztás 
 

Regionális futóverseny    150 000 Ft 

Többtusa képességfelmérő verseny    600 000 Ft 

Hosszútávú versenyek (3 esemény)    450 000 Ft 

Duatlon versenyek (2 esemény)    500 000 Ft 

Tanuló Kupa versenyek (5 esemény)    1 400 000 Ft 

Triatlon versenyek (2 helyszín)    600 000 Ft 

 A programhoz tartozó egyéb kiadások: 

Sport XXI. díjátadó ünnepség    300 000 Ft 

Utánpótlás műhelyek támogatása     14 000 000 Ft 

 

  



Felhasznált összegek és megvalósulás 
 

Az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza az eddig megvalósult versenyeket, a rájuk fordított 

végösszegeket, illetve a programban szereplő, kötelezettségvállalásként lekötött forrásokat, 

valamint az elmaradt programokból fennmaradó maradványösszeget. 

 

Sport XXI rendezési költség és megvalósulási összesítő 

           

Terv Szerződés összege Megvalósult             

Tanuló Kupa      1 400 000.00 Ft          

TK Csepel         280 000.00 Ft  x eltolva   

Össz költés 
TK    840 000.00 Ft  

TK FEC         280 000.00 Ft  x eltolva       

TK Kalocsa         280 000.00 Ft  x terv szerint      

TK Öböl         250 000.00 Ft  -- elmaradt       

TK Szolnok         250 000.00 Ft  -- elmaradt       

           

Duatlonok         500 000.00 Ft          

Tavaszi VVSI         250 000.00 Ft  -- elmaradt   Össz költés    500 000.00 Ft  

Csepel         250 000.00 Ft  x 
helyette 
pluszban     

Baja         250 000.00 Ft  x terv szerint       

           

Triatlonok         600 000.00 Ft          

DNHE         300 000.00 Ft  x terv szerint   Össz költés    600 000.00 Ft  

Mohács         300 000.00 Ft  x terv szerint       

           

Hosszú távúk         450 000.00 Ft          

Tavaszi HT         150 000.00 Ft  -- elmaradt   Össz költés    150 000.00 Ft  

Tata         150 000.00 Ft  -- elmaradt       

Őszi HT         150 000.00 Ft  x terv szerint       

           

Többtusa         600 000.00 Ft      Össz költés    700 000.00 Ft  

BEE         700 000.00 Ft  x 
emelve az 
összeg     

           

Reg futóversenyek         150 000.00 Ft          

DNHE           50 000.00 Ft  x    Össz költés    150 000.00 Ft  

Szeged           50 000.00 Ft  x        

Móvár           50 000.00 Ft  x        

           

Versenyek összesen          

           

Terv 
Megvalósult 
(„kötvál”-lal együtt) Maradvány        

           

            3 700 000.00 Ft       2 940 000.00 Ft       760 000.00 Ft              



Sport XXI. Műhelytámogatás 2019 
 

A Sport XXI. Programunk egyik fő pillére a nevelő műhelyek támogatása, mely a sportág 

legalapvetőbb feladatát, a toborzást és utánpótlásnevelést hivatott közvetlenül támogatni a 

klubokban, ahol a nevelő munka zajlik. A támogatási összeget a 2020-as szezon folyamán 

utaltuk át a kluboknak, a 2019-ben elért pontszámaik alapján. A támogatás minimum feltétele, 

hogy egy egyesület legalább 45 indulói pontot szerezzen. Ez azt jelenti, hogy összesen 45 

indulást kell teljesíteni az összes Sport XXI. versenyt figyelembe véve. Megjegyzés: itt akár 

ugyanaz a versenyző többször is számít, ha a klubja elviszi és elindítja több versenyen. Ezzel 

szerettük volna ösztönözni, hogy a klubok ne csak versenyformánként,- egy-egy eseményen 

vegyenek részt, hanem a lehető legtöbb versenyformán, illetve eseményen induljanak a fiatalok. 

 

 

Összegzés 
 

A 2020-as Sport XXI szezon még nem ért véget. Jelentős számban maradtak el versenyek az 

eredeti programhoz képest, de amennyire lehetséges próbáljuk megoldani a helyzeteket a 

legkisebb veszteséggel. Még 6 esemény van hátra a programból, amit jelenlegi ismereteink 

szerint, ha kellő rugalmassággal és a helyzet iránti megértéssel is, de meg fogunk tudni 

rendezni. A programot le fogjuk tudni zárni, a versenyzőknek pedig lesz elég 

versenylehetősége, hogy a versenysorozatban sokféle sportmozgásból, szakmailag is 

értékelhető eredménye legyen. 

Helyezés Egyesület Pontszám Összeg

1 Csepel Evezős Klub 375 2 452 567.98 Ft    

2 Szegedi Vízisport Egyesület 180 1 333 232.63 Ft    

3 Győri Atlétikai Club 150 1 161 027.19 Ft    

4 Pro Rekreatione Nonprofit Kft 145 1 132 326.28 Ft    

5 Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 133 1 063 444.11 Ft    

6 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 89 810 876.13 Ft       

7 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest 84 782 175.23 Ft       

8 Mohácsi Torna Egylet 80 759 214.50 Ft       

9 Danubius Nemzeti Hajós Egylet 76 736 253.78 Ft       

10 Kalocsai Sport Egyesület 75 730 513.60 Ft       

11 Vác Városi Evezős Club 74 724 773.41 Ft       

12 Külker Evezős Klub Óbuda 50 587 009.06 Ft       

13 Ferencvárosi Evezős Club 48 575 528.70 Ft       

13 Bajai Spartacus Sport Club 48 575 528.70 Ft       

13 Csongrádi Vízügyi Sport Egyesület 48 575 528.70 Ft       

14 000 000.00 Ft  


